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ALKUSANAT
Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu koko kaupungin toimintaa ohjaavasta kestävän kehityksen politiikasta, politiikan päämäärät käytännön toimiksi
konkretisoivista kestävän kehityksen ohjelmista sekä seurannasta ja arvioinnista.
Järjestyksessään toinen Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka “Oulu kasvaa kestävästi” hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
joulukuussa 2001. Politiikan toteuttaminen
edellyttää aktiivista toimintaa sekä uusien
näkökulmien ottamista mukaan päätöksentekoon ja toiminnan toteutukseen. Jotta toiminnassa toteutuisi jatkuva parantaminen, tarvitaan tietoa siitä, miten tehtävässä on onnistuttu. Politiikan hyväksymisen yhteydessä
päätettiinkin vuosittaisen seurannan jatkamisesta ja seurantaraportin esittämisestä kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.

Vuoden 2002 seurantaraportissa kuvataan kestävän kehityksen toteutumista politiikka-asiakirjan rakennetta noudattaen. Raporttiin on
kirjattu politiikan pääkohdat, niille asetetut
päämäärät ja toteutuneita toimenpiteitä. Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien toteutuminen on koottu
omaksi luvukseen. Perinteisten tarkastelujen
lisäksi mukaan on liitetty esimerkkejä kestävän kehityksen ohjelmien laadintaan ja sisältöön liittyvistä asioista. Raportissa on myös
tietoa kansallisesta ympäristöterveysohjelmasta osana kaupungin kestävää kehitystä.
Seurantaraportin laadinnasta ovat vastanneet
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti ja se on hyväksytty seurantaryhmässä
12.3.2003. Tiedot eri hallintokunnista on kerätty ympäristöviraston laatiman kyselylomakkeen avulla.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TOIMINTAOHJELMAN SEURANTA
Kaupunginvaltuuston päätöksen (17.12.2001
§ 147) mukaisesti kestävän kehityksen toimintaohjelman seurantaa jatketaan ensimmäisen
kestävän kehityksen politiikan hyväksymisen
yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimintaohjelman toteutumisen seurannasta ja hallintokuntien ohjelmien etenemisen raportoinnista kaupunginvaltuustolle vastaa eri hallintokuntien
edustajista nimetty seurantaryhmä. Hallintokuntien ohjelmien etenemistä ohjaa ja koordinoi ympäristövirasto. Seurantaraportti esitetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
liitteenä.
Seurantaryhmä kokoontui vuonna 2002 viisi
kertaa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöjohtaja Pekka Vuononvirta ja
sihteerinä ympäristönsuojelusuunnittelija
Marketta Karhu.
Seurantaryhmä asetti toiminnalleen selkeät
tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty
tässä raportissa kestävän kehityksen politiikan osa-alueiden toteutumisen tarkastelun
yhteydessä. Seurantaryhmän kokouksissa oli
keskeisesti esillä kestävän kehityksen politiikan päivityksen myötä ajankohtaiseksi tullut
hallintokuntien ja liikelaitosten ohjelmien
päivitys. Työryhmä antoi kaupunginhallitukselle lausunnon Oulun yleiskaavan 2020 luonnoksesta 28.1.2002.

Hallintokuntien ja liikelaitosten
ohjelmien seuranta
Hallintokuntien ja liikelaitosten kestävän kehityksen ohjelmien seurannassa on viime vuosina kiinnitetty huomiota kestävän kehityksen ohjelman toimivuuteen, järjestelmällisyyteen ja ympäristöasioiden hoitamisen hallintaan. Vuonna 2002 painotettiin erityisesti kestävän kehityksen ohjelmien yhteyttä hallintokunnan tai liikelaitoksen strategiaan sekä

talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.
Seurantakyselyä on pyritty kehittämään entisestään. Tiettyä samankaltaisuutta aikaisempiin vuosiin nähden on tietoisesti säilytetty,
mikä mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuuden eri vuosien välillä ja antaa kuvan kestävän kehityksen ohjelmien etenemisestä.

Kestävän kehityksen
seurantaryhmä
Pekka Vuononvirta
Marketta Karhu
Kirsi Ahlqvist
Maarit Alikoski
Aila Asikainen
Erkki Heiniö
Sinikka Hinkula
Heini Iinatti
Markku Isoaho
Irja Knuuti
Helena Kurkinen
Päivi Saari
Seppo Saloranta
Jukka Syvävirta
Mika Uolamo
Risto Vuoria

Ympäristövirasto, puh.joht.
Ympäristövirasto, siht.
Oulun Energia
Keskusvirasto
Rakennusvalvontavirasto
Palolaitos
Liikuntavirasto
Ympäristövirasto
Oulun Vesi
Keskusvirasto
Oulun Jätehuolto
Tekninen keskus
Opetusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Keskusvirasto
Kulttuuritoimi

Kestävän kehityksen seurantaryhmän toimintatavoitteet 2002
1. Kestävän kehityksen tunnuspiirteet seminaarisarjan jatkaminen
2. Henkilökunnan kouluttamisen jatkaminen hallintokuntien ja liikelaitosten
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti
3. Ympäristötietoisuuskampanjan toteuttaminen
4. Seurantaraportin laadinta
5. Kaupunkilaisille suunnatun ajankohtaisia
kestävän kehityksen asioita käsittelevän tiedotteen laadinta
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YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA OSAKSI
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMIA
Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö julkaisivat Suomen kansallisen ympäristöterveysohjelman vuonna 1997. Terveellisen ympäristön edellytyksiä ovat puhdas ilma ja vesi, terveellinen ravinto, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö, toimivat
peruspalvelut ja mahdollisuus työhön sekä
henkiseen ja fyysiseen virkistäytymiseen.
Ohjelmaa laatinut toimikunta suositti paikallisten kuntakohtaisten ohjelmien laadintaa ja
esille nousi työn toteuttaminen joko erillisenä tai osana kunnan ympäristönsuojelun tai
kestävän kehityksen ohjelmaa.
Kansallisen ympäristöterveysohjelman periaatteet ja tavoitteet oli Oulussa jo tuolloin
otettu huomioon kaupungin kestävän kehityksen politiikassa. Kaupunginhallitus antoikin
17.11.1997 ympäristöviraston tehtäväksi esitellä ympäristöterveysohjelmassa esitetyt tavoitteet asianosaisille hallintokunnille ja huolehtia tarvittavien toimenpiteiden sisällyttämisestä kestävän kehityksen ohjelmiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Oulun
lääninhallitukselle vuonna 2001 määrärahan
läänin kuntien ympäristöterveysohjelmia varten. Lääninhallitus käynnisti projektin “Ympäristöterveysohjelma – osa kestävää kehitystä” ja asetti tavoitteekseen, että kaikki läänin
kunnat laativat ympäristöterveysohjelmat
vuoden 2003 loppuun mennessä.
Osana Oulun lääninhallituksen projektia ympäristöviraston ympäristönterveydenhuollon
yksikkö kävi syksyn 2002 aikana neuvottelut
niiden hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa, joiden tehtäviin ympäristöterveysohjelman
osa-alueet kuuluvat. Näitä ovat Oulun Vesi,
Oulun Ateria, teknisen keskuksen yhteispalvelut ja tilapalvelut, rakennusvalvontavirasto, Oulun Katutuotannon viheryksikkö, liikun-

tavirasto ja palolaitos. Lisäksi kartoitettiin tilanne ympäristövirastossa.
Neuvotteluissa esiteltiin kansallisen ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja selvitettiin
niiden sisältyminen yksiköiden kestävän kehityksen ohjelmiin ja tuotiin esille tavoitteiden mukaiset hankkeet ja toimenpiteet.
Selvitys osoitti, että ympäristöterveysohjelman tavoitteet oli pääosin kirjattu ohjelmiin
ja otettu huomioon toiminnassa. Ohjelmien
kehittymistä ja toimenpiteiden toteutumista
seurataan kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisen yhteydessä.

Kansallisen ympäristöterveysohjelman keskeiset toimet:
Ympäristöterveyden osa-alueet, joilla
saavutettu korkea taso tulee säilyttää
- talousveden laatu
- elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellisyys
- säteilyturvallisuus
Ympäristöterveyshaitat, joiden hallinta/
vähentäminen edellyttävät merkittäviä lisätoimia
- sisäilman laatu
- yhdyskuntailman laatu
- meluhaitat
- tapaturmat ja onnettomuudet
- ympäristön psyykkiset ja sosiaaliset terveysriskit
Ympäristöterveyden muu edistäminen
- ilmastomuutoksen ja otsonikerroksen
ohenemisen torjunta
- terveyttä edistävien tekijöiden liittäminen
yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen
- kansalaisten osallistuminen elinympäristön terveellisyyden edistämiseen
- tutkimus ja tuotekehitystyö ympäristöterveyden edistämiseksi
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OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
Asenteet johtavat sitoutumiseen
Myönteinen asenne ympäristöä kohtaan vahvistaa valintoja kestävän kehityksen edistämiseksi olipa kyse omasta arkielämästä, työssä
toimimisesta tai yhteisten asioiden hoitamisesta. Valinta paremman
ympäristön puolesta edellyttää riittävää tietoa siitä, mitä pitää tehdä. Ympäristötietoisuuden kasvun myötä asenteet ja arvot muuttuvat ja vastuu ympäristöstä lisääntyy. Kestävä kehitys on jatkuvaa
parantamista ja elinikäistä oppimista.
Oulussa päämääränä on:
• lisätä kaupunkilaisten ympäristötietoisuutta ja vahvistaa henkilökohtaista ympäristövastuuta
• sitouttaa ja motivoida asukkaat, työntekijät ja päättäjät toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi
• saada aikaan muutosta jokapäiväisiin toimintatapoihin ja
käyttäytymismalleihin
• kehittää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

Ympäristötietoa jaettiin monin eri tavoin erilaisille kohderyhmille suunnattuna. Monista
tietoisuuden lisäämistoimenpiteistä on tullut
osa vakiintunutta vuosittaista toimintaa ja niitä osataan jo odottaa. Jotkut toimenpiteistä
ovat kertaluonteisia, uusia asioita esille tuovia ja uusille kohderyhmille suunnattuja. Mukana tietoa jakamassa ovat useat organisaatiot, yhdistykset ja järjestöt.

ristöstämme ja ajankohtaisia ympäristöasioita.

Ajankohtaista ympäristötietoa
Rumputuksen mukana

Oulun luonnonsuojelualueista ja luontopoluista kertova esite “Luonnon monimuotoisuutta merenrantalehdoista avosoille” valmistui teknisen keskuksen, ympäristöviraston ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
yhteistyönä. Esitteessä on lyhyt kuvaus kustakin alueesta sekä kartta, johon on merkitty
luonnonsuojelualueet, luonto- ja retkeilypolut, lintutornit ja –lavat sekä luonnonmuistomerkit.

Huhtikuiseen Rumputukseen laaditun ympäristöliitteen teemana oli tällä kertaa lähiluonto
ja sen erilaiset virkistyskäyttömahdollisuudet.
Tietoa oululaisille annettiin retkeily- ja ulkoilualueista, kalastus-, veneily- ja uintimahdollisuuksista, viljelypalstoista ja pihanhoidosta. Esillä oli myös vastuu yhteisestä ympä-

Jäte- ja vesihuoltotietoa asukkaille
Ajankohtaistietoa sisältävät Oulun Jätehuollon “Jäteopas 2002” sekä Oulun Veden
“H2Oulu” –esite jaettiin jokaiseen kotiin.
Luontokohteista esite

7

Katsaus Oulun ympäristön tilaan
valmistui

Oulun kaupungin ympäristötietoisuuskampanjalle kunniamaininta

“Oulun ympäristön tila 2001” -julkaisuun on
koottu tietoa erilaisista kaupungin ympäristön tilaan vaikuttavista asioista ja niiden kehittymisestä. Raportti kertoo, mihin suuntaan
Oulussa ollaan menossa ja mihin asioihin tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Raportista käy ilmi, että hyvä ympäristön
tila ei ole itsestäänselvyys, vaan se edellyttää
vastuunottoa ja yhteistyötä suunnittelussa,
päätöksenteossa sekä käytännön toimissa.

Kaupungin vuosittaisen ympäristötietoisuuskampanjan aiheeksi valittiin energiansäästö
ja ajankohdaksi valtakunnallinen energiansäästöviikko lokakuun alussa. Kampanja oli
tällä kertaa tiedotuspainotteinen, ja tavoitteena oli kiinnittää kaupunkilaisten huomio itse
kunkin omiin mahdollisuuksiin vähentää energiankulutusta niin kotona kuin työpaikallakin.
Paikalliseen kampanjan toteutukseen osallistuivat Oulun lisäksi myös Haukiputaan ja Kiimingin kunnat.

Julkaisu soveltuu yhtälailla luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuin eri oppilaitosten ja kaupunkilaisten perustietopaketiksi.
Julkaisun laadinnasta on vastannut ympäristövirasto. Tiedot perustuvat useiden eri tahojen toteuttamiin Oulun ympäristöä koskeviin
selvityksiin ja tutkimuksiin.
Ympäristötietoa verkkoon
EU-rahoitteinen "Pohjois-Pohjanmaan ympäristöverkko, Oulun pilotti" -hanke käynnistyi
1.1.2002. Hankkeen tavoitteena on saada kaupunkiekologinen tieto helppokäyttöiseen
muotoon ja tehostaa tiedon käyttöä sen saatavuutta parantamalla. Uuden ympäristöverkon avulla inventointi- ja muu vastaava tieto
kootaan kaupungilla käytössä olevan paikkatietojärjestelmän osaksi, jolloin sen löytää
helposti tavallisia suunnittelutyökaluja käyttämällä. Ympäristötietoa voidaan hyödyntää
esim. kaupungin maankäytön suunnittelussa
sekä ympäristönsuojeluun ja –hoitoon liittyvien suunnitelmien ja toimenpiteiden toteutuksessa. Ympäristöverkko ei itsessään synnytä uutta tietoa, mutta se tulee parantamaan
jo olemassa olevan tiedon saantia ja sen hyödyntämistä merkittävästi.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus käyttää
Oulun pilottihanketta kehittäessään muille
alueille sovellettavissa olevaa mallia ympäristötiedon tuotteistamiseen sekä eri toimijoille ja kansalaisille käyttöön saattamiseen.

Kuva: Ympäristövirasto

Motiva Oy myönsi Oulun kaupungin ympäristötietoisuuskampanjalle kunniamaininnan
esimerkillisestä energiansäästön viestinnästä. Kunniamainintoja myönnettiin kaikkiaan
kolme. Mukana energiansäästöviikkoa viettämässä oli yli 100 yritystä ja yhteisöä ympäri Suomen.
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Energiaa säästävien käyttötottumusten valintaa varten laadittiin esite. Jokaiselle viikonpäivälle oli oma energiateema. Teknisen keskuksen neuvontapisteen yhteyteen rakennettiin
energia-aiheinen näyteikkuna lokamarraskuun vaihteessa ja kahdelle
keskustan valotaululle kiinnitettiin
kampanjaviikosta kertova juliste.
Oulun Energian peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille osoittamaan kutsuun tulla tutustumaan Toppilan lämpövoimalaitokseen vastasi noin 800
koululaista. Lisäksi kouluihin jaettiin
tietopaketti, joka sisälsi mm. nuorille laaditun “Energiaa Pohjois-Suomessa” -lehden, julisteita ja tiedotteita sekä erilaisia energia-aiheisia
tehtäviä. Kaikille halukkaille Oulun
ja Kiimingin ala-asteiden 2-luokille
kustannettiin energiansäästöpeli.

Kuva: Ympäristövirasto

Nuukuusviikko - jokavuotinen
kestävän kulutuksen teemaviikko

Autottoman päivän mottona
Omat voimat liikkeelle

Nuukuusviikon valtakunnallisena teemana oli
lähiruoka ja luomutuotanto. Oulussa esillä
olivat myös ympäristömerkit ja ekotehokkuus.
Teknisen keskuksen Neuvokkaaseen pystytetyssä näyttelyssä kiinnitettiin huomiota ruuan merkitykseen tavallisen perheen ympäristökuormituksessa, esiteltiin yleisimpien ympäristömerkkien todellinen tarkoitus ja kerrottiin esimerkkejä siitä, miten jokainen voi
arkisilla valinnoillaan vähentää jätteiden määrää ja säästää luonnonvaroja omassa elämässään. Oulun Jätehuollon maskottivaris Oiva
Roina vieraili avajaisissa kertomassa lapsille
ja lapsenmielisille mm. roskaantumisen
riesoista.

Kansainvälistä autotonta päivää vietettiin Suomessa ja myös Oulussa jo kolmatta kertaa.
Tällä kertaa syyskuun 22. päivä sattui sunnuntaille, ja se omistettiin omin voimin liikkumiselle ja joukkoliikenteelle. Tapahtuman
kunniaksi liikennöitsijät tarjosivat linja-autokyydin puoleen hintaan. Kampanjasta tiedotettiin tiedostusvälineiden kautta sekä julistein ja esittein. Aikaisempiin vuosiin verrattuna tapahtuman osallistujatahojen määrä
oli selvästi suurempi, ja tiedotusvälineiden
mielenkiinto oli kasvanut. Tempauksia ja tapahtumia ajoittui sekä lauantaille että sunnuntaille - yleisöä paikalle olisi toivottu kuitenkin enemmän.

Näyttelyn ideoivat ja kokosivat Oulun Jätehuolto, Pohjois-Pohjanmaan Marttapiiriliitto,
Kestävän kehityksen seura ry, Oulun 4H-piiri, Oulun luonnonsuojeluyhdistys, PohjoisPohjanmaan luonnonsuojelupiiri ja Ruokaosuuskunta Maa-Gaia.

Kestävän kehityksen tunnuspiirteet
seminaarisarjan aiheena
ilmastonmuutos
Osana “Kestävän kehityksen tunnuspiirteet”
–seminaarisarjaa toteutettiin marraskuussa
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seminaari “Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiansäästötoimet Oulussa”.
Seminaarissa käsiteltiin sekä ajankohtaista
kansainvälistä ilmastopolitiikkaa että kuntatason mahdollisuuksia vaikuttaa kehitykseen.
Tilaisuuden ohjelma koostui sekä yleispuheenvuoroista että oululaisia erityiskysymyksiä käsittelevistä kommenttipuheenvuoroista.
Ohjelma rakentui tekeillä olevan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisohjelman mukaisesti.
Luontokoulun kysyntä jatkuvassa
kasvussa
Timosenkosken luontokoulua kehitettiin edelleen Oulun kaupungin koulujen ympäristö- ja
luontokasvatuksen oppimisympäristönä. Opetusohjelmia uusittiin ja lähiympäristön varustus parani oleellisesti Parsiaismaan uuden nuotiopaikan ja laavun valmistumisen myötä.
Lukuvuonna 2002 luontokoulun palveluja
käytti lähes 6000 koululaista. Luontokoulun
ohjelmatarjonta kattoi koko lukuvuoden, ja
etenkin toukokuussa koulu ympäristöineen oli
myös yöaikaan vilkkaassa käytössä. Ympäristökasvatusta annettiin myös ns. matkalauk-

kuohjelmina luontokoulun opettajan vieraillessa eri kouluilla. Oppilaille suunnattujen
ohjelmien lisäksi opettajille on laadittu omat
koulutuspakettinsa ja koulun organisoimat
tyky-ohjelmat soveltuvat muillekin ammattiryhmille.
Syyskuussa luontokoulun ympäristössä toista kertaa järjestetylle metsäviikolle osallistui yli tuhat peruskoulun 5.- ja 8.-luokkalaista. Metsäammattilaisten ja eri järjestöjen
kanssa yhteistyössä toteutetusta opetustapahtumasta on tulossa pysyvä toimintamalli eri
sidosryhmien välille.
Kolmen viikon ajan elokuussa luontokoulun
ympäristö täyttyi päiväkotien lapsista. Vuosittain uusiutuvalle satuseikkailulle osallistui
tällä kertaa noin 650 lasta.
Kokemukseen ja elämykseen perustuvan ympäristökasvatuksen merkitys kaupunkilaislapsille on suuri. Tulijoita luontokoululle on sekä
kouluista että päiväkodeista huomattavasti
enemmän kuin mitä nykyisillä henkilöstöresursseilla joustavasta ohjelmatarjonnasta huolimatta voidaan ottaa vastaan.

Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet metsäviikon rastilla pohdittavana.
Kuvat: Ympäristövirasto
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Ympäristöpäiviltä monipuolista tietoa
Useat koulut järjestivät erilaisia ympäristöpäiviä ja -tapahtumia. Ympäristöasiat olivat
monipuolisesti esillä mm. Maikkulan yläasteen ja Pohjankartanon yläasteen ympäristöaiheisina koululauantaina. Tietoa jakamassa
olivat useat sidosryhmät teollisuuslaitoksista viranomaisiin ja erilaisiin yhteisöihin ja
järjestöihin. Ohjelmiin kuului myös teemaan
liittyviä näyttelyitä, tehtäviä ja kilpailuja.

teistyöryhmät asukkaiden ja alueella toimijoiden edustajista. Alueelliseen yhteistyöhön
varattiin vuodelle 2002 toimintarahaa 50 000
 ja se jaettiin suuralueille yhteistyöryhmien
laatimiin toimintasuunnitelmiin perustuen.
Toimintarahan turvin alueilla mm. tuettiin
nuorisotyötä, järjestettiin toimintaa vanhuksille ja lapsiperheille, kehitettiin asukastupatoimintaa ja toteutettiin erilaisia tapahtumia
ja hankkeita. Useat alueet julkaisivat tiedotusmäärärahan turvin aluelehden.

Alueellinen yhteistyö rivakasti käyntiin
Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja
toimenpideohjelman 2001-2004 “Tuu mukkaan!” mukainen toiminta käynnistyi 12:lla
Oulun 15 suuralueesta. Alueilla järjestettiin
aluekokoukset, joissa valittiin alueelliset yh-

Alueyhteistyö luo kuntalaisille uuden vaikutuskanavan, ja jo ensimmäisenä toimintavuonna yhteistyöryhmät tekivät useita aloitteita ja
esityksiä oman asuinalueensa kehittämiseksi.
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Olosuhteet luovat mahdollisuudet
Elinympäristö rakentuu luonnon olosuhteiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän välisestä vuorovaikutuksesta. Kestävän kehityksen
mukaisen hyvän elämän edellytyksenä on ympäristö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat ovat tasapainossa. Hyvä
elinympäristö tukee ja parantaa ihmisen omia edellytyksiä hallita
elämäntilanteitaan, kehittää luovuuttaan sekä edistää terveyttään
ja sosiaalista selviytymistään.
Oulussa päämääränä on:
• kehittää kaupunkia paikallisia luonnonolosuhteita hyödyntäen
ja kunnioittaen
• taata asukkaille laadukas lähiympäristö sekä riittävät virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet luonnon monimuotoisuutta heikentämättä
• vahvistaa kulttuuriympäristön ominaispiirteiden tunnistamista
ja säilyttämistä
• lisätä suvaitsevuutta ja kohdata monikulttuurisuus voimavarana
• taata riittävät palvelut kaupunkilaisten selviytymiseksi erilaisissa elämäntilanteissa

Oman ympäristön, niin fyysisen kuin sosiaalisenkin, kokeminen myönteisenä on perusehto “hyvälle elämälle”. Elinympäristö rakentuu monista erilaista osasista, jotka itse kukin kokee omalla tavallaan. Kaupunkilaisten
elämän laadun turvaamisen edellytyksenä on
monipuolisten mahdollisuuksien tarjoaminen
ja eri tahojen yhteistyö inhimillisen elämän
kaikilla osa-alueilla.
Oulun Päivien ohjelmassa mukana paikallinen luonto, elinkeinoelämä ja kulttuuri
Oulun Päivien perinteinen luontoretki suuntautui Letonniemen luonnonsuojelualueelle.
Teollisuuden ympäristöasiat olivat monipuolisesti esillä Stora Enson ja Kemiran Chemicalsin Oulun tehtaiden esittelyissä. Jätehuoltoon oli mahdollisuus tutustua Ruskon jätekeskuksessa ja kotitalouksien ongelmajättei-

den vastaanotto oli järjestetty useaan eri pisteeseen. Energiantuotantolaitoksista avoimet
ovet olivat sekä Toppilan voimalaitoksilla että
Merikosken voimalassa. Lukuisat kiertoajelut ja opastetut tapahtumat toivat esille Oulun rakennettua ympäristöä, rakennus- ja veistostaidetta sekä virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
Hupisaarten rantareitti avattiin
Hupisaarten kaupunginpuistossa otettiin virallisesti käyttöön suistoalueen rantoja myötäilevä polkureitti, joka on ensimmäinen vaihe Hupisaarten kokonaisvaltaista kehittämistä.
Hupisaarten puistoalueen yleissuunnittelu
aloitettiin syksyllä 2000 osana Oulujokisuiston kehittämistä ja EU-rahoitteista Oulujoki-
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deltaan 4,5 km ulkoilureittien, niihin liittyvien kahden Mustasalmen ylittävän sillan, kahden lintutornin, nuotiopaikan sekä pysäköintialueen sekä 2,5 km pituisen valaistun pururadan/ladun rakentamisen.
Reitit lähtevät Edenin edustan ja Kutterinkujan infopisteistä. Lintutornit sijaitsevat saaren länsirannalla. Loistokarin lintutornille
kulkuyhteys on helppo ja soveltuu myös liikuntarajoitteisille. Eteläisempi Rantakurvin
lintutorni soveltuu vaativaankin lintuharrastukseen.
Hietasaaren reitistön toinen vaihe käynnistyi
elokuussa, ja se käsittää noin 3,5 km pituisen
ulkoilureitistön ja siihen liittyvän Mustasalmen itäisen osan ylittävän sillan rakentamisen.
Kuva: Ympäristövirasto

strategiaa. Puistoalueen merkittäväksi kehittämistavoitteeksi kirjattiin luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja sen huomioon
ottaminen kaikessa alueen suunnittelussa.
Keskeiseksi kehittämisen kohteiksi määriteltiin valaistuksen uusiminen ja vesiuomien
vesitilanteen parantaminen.

Alueen maisemanhoitotöiden tavoitteena on
monipuolinen maisemakokonaisuus ja viihtyisä ympäristö luonnon monimuotoisuutta
säilyttäen ja kulttuuriarvoja korostaen. Työt
toteutetaan yksityiskohtaisten suunnitelmien
mukaisesti vaiheittain reitistön valmistumisen myötä.

Nyt toteutetussa hankkeessa valaistus uusittiin Rantareitin lisäksi Hupisaarten keskeisen
kevyen liikenteen reitin varrella. Kymmenen
sillan reitin silloista uusittiin Hupisaarten
vanhaa perinnettä vaalien kahdeksan. Kaksi
silloista oli uusittu edellisenä vuonna.
Hupisaarten kehittäminen jatkuu tulevina
vuosina vesiuomien kunnostamisella, huonokuntoisen puuston vaiheittaisella uusimisella sekä valaistuksen ja kalusteiden uusimisella
koko Hupisaarten alueella. Oman lisänsä alueen kehittämiseen tuo rakenteilla oleva kalatie.
Hietasaaren virkistyskäyttömahdollisuudet monipuolistuvat
Hietasaaren reitistön ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuussa, ja se käsitti yhteispituu-

Kuva: Ympäristövirasto
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Pauhapolun hoitoniitty. Oulun
luonnonsuojeluyhdistys solmi
kaupungin kanssa sopimuksen
Hietasaaressa sijaitsevan Pauhapolun niityn hoitamisesta.
Alueelta poistettiin vesakkoa
ja se niitettiin perinteisin menetelmin kaksi kertaa kesän aikana. Talkootunteja kertyi 135
ja lopputulos oli kaunis. Toiminta jatkuu ensi kesänäkin.

Kuva: Ympäristövirasto

Tornien Taisto
Merenrannan lintutornit Oulusta ja Oulun seudulta olivat 4.5.2002 mukana Birdlife Suomi
ry:n jo yhdeksännen kerran järjestämässä
Tornien Taistossa, jossa lintutornit eri puolella Suomea kilpailevat siitä, missä nähdään
eniten lintulajeja. Oulun torneista ympäristövirasto vastasi Kempeleenlahden tornin ja
paikallinen lintuyhdistys Hietasaaren uuden
tornin lintuhavainnoista. Tornit olivat avoi-

Hietasaaren lintutorni.
Kuva: Ympäristövirasto

met yleisölle, ja päivän aikana oli mahdollisuus tutustua lintuharrastukseen sekä saada
asiantuntijaopastusta alueen luonnosta ja lajistosta.
Voittajatornissa Kristiinankaupungissa havaittiin 113 lintulajia. Oulun seudun parhaassa
tornissa Liminganlahdella havaittiin 95 lajia,
Hietasaaressa 83 lajia ja Kempeleenlahdella
75 lajia.

Kempeleenlahden lintutorni.
Kuva: Ympäristövirasto
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Ympäristötyöpaja Ainolassa
Lasten ympäristötyöpaja “Puistopeikon luona kylässä” toteutettiin Taidemuseon, Oulun
läänin taidetoimikunnan ja Pohjois-Suomen
taideteollisten suunnittelijoiden yhteistyönä
elokuun viimeisellä viikolla taidemuseolla ja
Ainolanpuistossa. Työpajan tarkoituksena oli
tutustuttaa lapsia luontoon, antaa virikkeitä
luonnonmateriaalien käytöstä ja elvyttää leluperinnettä. Työpajan kaikki ryhmät täyttyivät heti ilmoittautumisen alettua ja kaikkiaan viikolle osallistui noin 400 peruskoulun
1.- ja 2.-luokkalaista ja päiväkotilaista.
Oulu  vuoden 2002 Unicef-kaupunki

Taitelijat Oulusta ja lähikunnista antoivat panoksensa Unicef-keräykseen esiintymällä tilaisuuksissa korvauksetta tai luovuttamalla
töitään huutokauppaan. Samoin monet järjestöt ja vapaaehtoiset toimijat lähtivät mukaan kampanjaan. Sanomalehdestä sekä kaupungin Internet-sivuilta oli mahdollista seurata vuoden aikana Unicef-keräyspotin karttumista.
Oulun Unicef-vuosi huipentui marraskuussa
Madetojan salissa televisioituun Unicef-gaalaan. Unicef-vuoden lopputulos, yli 300 000
euroa, ylitti kaksinkertaisesti tavoitteeksi asetetun summan.
Lähiökulttuuriprojektissa monipuolista
toimintaa
Kaukovainiolla ja Höyhtyällä toteutetussa lähiökulttuuriprojektissa painopisteenä oli perinteen ja kulttuurin siirtäminen sukupolvelta toiselle. Teemaan liittyen järjestettiin perinnepäiviä ja -tuokioita päiväkotien ja peruskoulujen lapsille. Hiirosenkodissa ja asukastuvissa ikäihmisten luku- ja muistelutuokioista on tullut osa vakituista toimintaa.

Monikulttuurisuus ja lasten asema nousivat
erityisasemaan Oulun saadessa kutsun vuoden 2002 Unicef-kaupungiksi. Lähtölaukaus toiminnalle tapahtui viestin luovutuksena
11.12.2001. Perusteet Oulun valinnalle olivat kaupungin innovatiivisuus, tulevaisuuteen
suuntautuvuus, kansainvälisyys ja lasten huomioon ottaminen. Oulussa toimii lisäksi yksi
maan parhaista Unicefin vapaaehtoisten paikallisryhmistä.
Vuoden 2002 aikana järjestettiin yli sata tapahtumaa mm. konsertteja, liikunta- ja taidetapahtumia, messuja sekä tuotemyyntiä. Koululaiset keräsivät varoja Unicefin avustuskohteisiin Tshadissa ja Pietarissa kävelytempauksella, jonka tuotto ylitti sille asetun tavoitteen moninkertaisesti. Monet koulut, samoin
kuin erilaiset järjestöt, yhteisöt ja työpaikat,
osallistuivat Unicefin Anna- ja Toivo-nukkien valmistamiseen.

Kaukovainiolla Merikotkan päiväkodin lapset ja palvelutalon vanhukset vaihtoivat luontokokemuksiaan musiikin, kuva- ja sanataiteen sekä liikunnan avulla. Toiminnan painopiste oli lasten ja vanhusten välisessä kanssakäymisessä. Tapahtuman toteutuksesta vastasivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun
sosionomiopiskelijat.
Vaskitien päiväkodin 30-vuotisjuhlia vietettiin perinneviikon merkeissä. Viikon aikana
askarreltiin mm. käpylehmiä ja nappihyrriä,
laulettiin ja leikittiin kansanperinteen mukaisesti ja järjestettiin monipuolinen vanhojen
esineiden näyttely.
Lähiökulttuuritoimintaan liittyen järjestettiin
myös taide- ja valokuvanäyttelyitä, runokursseja sekä lasten elokuvapäivä ja taidekasvatuspiiri.
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Tavoitteena esteetön Oulu
Kaukovainio-Höyhtyän Esteetöntä elämää –
lähiöuudistushankkeen rakennetun ympäristön aluekartoitus valmistui kesäkuussa. Kartoitus toimii esteettömyyden pilotti-projektina koko kaupungin esteettömyysstrategian
laadinnalle.
Kartoitus jakaantui katuympäristön ja rakennusten esteettömyyskartoitukseen. Katuympäristössä kiinnitettiin huomiota jalkakäytäviin
ja kevyen liikenteen väyliin, suojateihin, aukioihin, joukkoliikenteen pysäkkeihin, valaistukseen sekä käytettyjen suunnitteluratkaisujen toimivuuteen. Rakennusten esteettömyyskartoitukseen kuuluivat julkiset ja yksityiset
palvelurakennukset sekä otoksena asuinrakennukset. Kartoitetuista asuinrakennuksista valittiin 10 kohdetta, joihin laadittiin luonnosmaiset esimerkit esteettömyyden parantamiseksi.
Neppi  tietoa nuorille

yhteiskunnallisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta.
Neuvontapisteet toimivat Oulun kaupungin
nuorten tiedotus- ja neuvontakeskus Napin
etäpisteinä ja sijaitsevat nuorisotalojen tiloissa. Neppi-pisteet palvelevat 13-24-vuotiaita
nuoria, nuorten vanhempia sekä kaikkia nuorten parissa työskenteleviä henkilöitä tarjoten
monipuolisia tiedotus- ja neuvontapalveluja.
NettiNappi-verkkopalveluiden kehittämistyö
tehdään yhdessä alueiden nuorten kanssa.
Konserttitarjonnassa vaihtoehtoja
kaikenikäisille
Oulun kaupunginorkesterin ohjelmisto tarjosi monipuolisuudellaan kulttuurillista kestävyyttä lukuisille oululaisille. Konserttitarjonnassa oli perinteistä klassista ja kevyttä viihdemusiikkia. Harry Potter -elokuvamusiikkiin
perustuvat konsertit suunnattiin koko perheelle ja koululaisryhmille. Suosio oli suuri ja
konserttien myötä saatiin mukaan myös aivan uusia kuulijoita.
Kestävän kehityksen ajatusmallin mukaisesti – palvelu tai elämys turhan tavaran tilalle –
tuotiin markkinoille konserttien yrityslippu.
Käsi Kädessä Kentälle tapahtuma

Nuorten tiedotus- ja neuvontapalveluiden saatavuus parani, kun neuvontapisteet Neppi
Kaijonharju ja Neppi Kaukovainio sekä NettiNappi-verkkopalvelu avattiin elokuussa osana nuorisoasiainkeskuksen ja nuorten tiedotus- ja neuvontakeskuksen toteuttamaa EUhanketta.
Neppi-hankkeen tavoitteena on tuottaa nuorille tasapuoliset, maksuttomat ja helposti
saatavissa olevat tieto- ja neuvontapalvelut

Oululaiset urheiluseurat, poliisi, Terveys ry,
Oulun kaupungin ehkäisevä päihdetyö, evankelis-luterilaiset seurakunnat ja Oulun kaupungin kasvatusyhteistyöhanke järjestivät urheilevien lasten ja nuorten vanhemmille ja
valmentajille yhteisen viikonlopputapaamisen
huhtikuussa. Tavoitteena oli lapsen kasvun ja
kehityksen tukeminen sekä urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien yhteisten arvojen
löytäminen. Tapahtuma koostui asiantuntijaalustuksista ja keskustelusta sekä monipuolisesta yhdessäolosta. Aiheina olivat mm. urheilun etiikka, nuoret ja päihteet sekä vanhemman, valmentajan ja seuran roolit.
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Toimintatapavalinnoilla kohti jatkuvaa
parantamista
MAANKÄYTTÖ JA LIIKENNE

Kestävän kehityksen mukaisella maankäytön suunnittelulla edistetään sellaisen yhdyskuntarakenteen syntyä, joka säästää kasvullista maata, uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa, aiheuttaa
mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, turvaa luonnon monimuotoisuuden ja säilyttää alueen omaleimaisuuden. Liikkumisen
järjestäminen kestävällä tavalla edellyttää yhdyskuntarakenteen
suunnittelua ja toimintojen sijoittelua siten, että vähennetään henkilöauton käyttötarvetta ja tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet
vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttämiseen.
Oulussa päämääränä on:
• toteuttaa seudun maankäytönsuunnittelua yhdessä seudun
kuntien kanssa siten, että luodaan toimiva, viihtyisä, turvallinen ja taloudellinen yhdyskuntarakenne
• saada aikaan yhdyskunta, joka sopeutuu muutoksiin ja jättää
tulevillekin sukupolville kehittämismahdollisuuksia
• sovittaa yhteen alueiden eri käyttömuotoja moninaiskäytön
periaatteella ja tuoda kaupunkiluonto, rannat, vesistöt ja
metsät mahdollisimman monen oululaisen ulottuville
• toteuttaa liikennejärjestelmä, jossa joukkoliikenteen ja muiden
henkilöautolle vaihtoehtoisten liikennemuotojen osuutta kasvatetaan
• luoda korkeatasoisesta viherverkostosta kaupungille kilpailuetu

Maankäytön suunnittelun merkitys kaupungin kehityksen suunnan näyttäjänä on suuri.
Onnistuneella suunnittelulla ja hyvin toteutetulla ympäristörakentamisella voidaan luoda viihtyisä ja turvallinen elinympäristö kaikille oululaisille.

Suunnittelun kohteena laajoja alueita ja
yksittäisiä kortteleita
Pitkälle tulevaisuuteen tähtäävät Oulun kaupungin yleiskaava 2020 sekä Oulun seudun
kuntien yhteinen yleiskaava etenivät nähtä-
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villä olo vaiheeseen. Yleiskaavatyön taustalla ovat kestävän kehityksen periaatteet. Tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen
ja täydentäminen siten, että rakennettu ympäristö ja kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat alueet säilyvät, vajaakäytössä olevat alueet täydentyvät ja luonnoltaan arvokkaat alueet varataan virkistysalueiksi.

Asemakaavoituskohteet 2002

Oulujokivarren osayleiskaavan pohjaksi laadittu maisemaselvitys maisemanhoitosuunnitelmineen valmistui, ja kaavan laadinta käynnistyi kaavatyölle asetettavien tavoitteiden
tarkastelulla.
Kaupunkirakennetta tiivistettiin ja eheytettiin
asemakaavoituksen keinoin sekä keskustassa
että asuinalueilla. Kaupunkirakenteen tiivistämistoimilla keskustan asukasmäärää on
kyetty merkittävästi lisäämään.
Oulun arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa lokakuussa.
Ohjelman laadinnasta vastasi teknisen keskuksen kaavoitus yhdessä keskeisten yhteistyötahojen kanssa.
Oulun kaupungin keskustan kehittämistyö
palkittiin vuonna 2002 valtakunnallisella
“Elävä kaupunkikeskusta” –palkinnolla.
Oulun keskustan liikenteen ja
katuympäristön yleissuunnittelu
käynnistyi
Oulun keskustan yleissuunnitelman laadinta
käynnistyi elokuussa. Suunnittelun tavoitteena
on liikenteellisesti toimivan, kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja omaperäisen julkisen
ympäristön kehittäminen. Erityispiirteinä
suunnittelussa ovat mm. kaikkien katutilojen
käyttäjien esteettömän liikkumisen parantaminen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten
kehittäminen, keskustan vetovoimaisuuden
lisääminen, kävelyalueen laajentaminen ja
kaupunkikuvan parantaminen mm. autoliikenteen vähentämisellä keskustassa.
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 Tekninen keskus, kartastopalvelut, ph

Asemakaavoituskohteet vuonna 2002.

Keskustan liikenteen ja katuympäristön yleissuunnitelman laadintaan liittyy läheisesti
myös kallioparkin suunnittelu, mikä on herättänyt vilkkaan keskustelun hankkeen puolesta ja sitä vastaan.
Ruskon teollisuusalueen imago
kohentamisen kohteena
"Rusko Imago" –projektin tavoitteena oli löytää ideoita ja keinoja Ruskon yleisilmeen ja
imagon, ja sitä kautta olemassa olevan teollisuusalueen vetovoiman parantamiseen. Työssä tarkasteltiin maankäytön, maiseman, maankuivatuksen, liikenteen, valaistuksen ja viitoituksen lähtökohdista löytyviä parannusehdotuksia.
Alueen kehittäminen edellyttää sekä pieniä,
helposti toteutettavia hoito- ja kunnostustoimenpiteitä että laajempia, pidemmällä tähtäimellä toteutettavia suunnitelmia.
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Ideasuunnittelun tuloksena saatiin joukko hanke-ehdotuksia. Suoraan alueen ilmeeseen vaikuttavista ympäristöhankkeista muodostettiin
EU-hanke, joka käynnistyi vuoden 2002 lopulla.
Toppilansaaren
ympäristörakentaminen
Toppilansaaren ympäristörakentamista monipuolisesti tarkasteleva projekti käynnistyi osana EU:n tavoite 2 -ohjelman maankäytön
muutostilanteiden hallinta –hanketta. Projektin laadullisena tavoitteena on luoda uudelle
asunto- ja matkailupalvelujen alueelle monimuotoinen, paikalliseen kasvistoon pohjautuva ja erilaisista viherrakentamisen muodoista koostuva ympäristö, joka korostaa alueen
merellisyydestä ja satamahistoriasta peräisin
olevaa omaleimaisuutta sekä turvaa luonnon
erityispiirteiden säilymisen. Tutkimuksellisena tavoitteena on hyödyntää hankkeesta saatavia tietoja rakentamisen luonnolle aiheuttamien haittojen minimoinnissa ja kehittää
paikallisten yritysten kanssa alueelle sopivia
ympäristörakentamistuotteita.
Toppilansaari on luonnoltaan ja historialtaan
monipuolinen. Asemakaavaehdotuksessa viheralueiden ja puistojen sijoittamisessa on
hyödynnetty alueen erityispiirteitä ja arvokkaimmat luontokohteet on voitu säilyttää rakentamisen ulkopuolella. Erilaisten luontotyyppien ja alkuperäisen kasvilajiston säilyminen muuttuvassa ympäristössä asettaa viheralueiden suunnittelulle ja toteuttamiselle
suuria haasteita. Erityisosaamisen varmistamiseksi projektiorganisaatiossa on edustettuna tutkimuksen, suunnittelun, rakennuttamisen ja rakentamisen osapuolet.
Suunnittelualueen viheralueiden ja valaistuksen yleissuunnitelman laadinta käynnistyi lokakuussa. Työ sisältää yleissuunnitelmatasoiset suunnitelmat viheralueille sekä kaduille
ja aukioille, esityksen luonnonmukaisesta
sade- ja pintavesien käsittelystä sekä valaistuksen yleissuunnitelman.

Toppilansaaren luontoa.
Kuvat: Ympäristövirasto

Alkuperäisen lajiston säilymisen turvaamiseksi on tehty siirtoistutuksia Oulun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle ja uhanalaisten kääpien elinympäristöistä ja niiden
hoitosuosituksista on valmistunut multimediaesitys.
Hankkeen aikataulu on tiukka. Alueella järjestetään asuntomessut kesällä 2005. Katura-
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kentamisen valmistelutyöt on jo tehty, samoin
likaantuneiden maiden puhdistus on käynnistetty puuston poistamisella. Varsinainen puhdistustyö sovitetaan yhteen alueen viherrakentamisen tavoitteiden kanssa.

ja valtatie 4:n varrella.

Mahdollisuuksia Pyykösjärven ja Kuivasjärven kunnostamiseksi selvitetään

Vaihtoehtoiset kulkumuodot tutkimuksen
kohteena

Virkistyskäytön kannalta merkittävien Pyykösjärven ja Kuivasjärven kunnostusmahdollisuuksien selvittäminen käynnistyi omana
hankkeenaan. Ensi vaiheessa käynnistettiin
järvien sisäisen ja ulkoisen kuormituksen selvitys sekä pohjalietteen määrän, syvyyden ja
laadun tutkimus. Saatujen tietojen perusteella selvitetään kunnostusvaihtoehdot ja -mahdollisuudet kustannuksineen.

Meluesteiden lisäksi melunhaitan torjumiseksi tarvitaan myös muita keinoja, kuten nopeusrajoituksia ja liikenteen ohjausta.

Liikenne- ja viestintäministeriön kevyen liikenteen tutkimusohjelman "Jaloin" -hankkeeseen liittyvinä tutkittiin pyöräpysäköinnin
merkitystä ja kävelyosuuden lisäämistä lyhyillä matkoilla.

Merkitty venereitti välille Oulu-Muhos
Oulun Nokkalanrannan ja Muhoksen venesataman välinen venereitti merkittiin. Reitti on
pituudeltaan 26 km ja kulkusyvyydeltään vähintään 1,2 m. Maisema reitin varrella on kaunis ja vaihtelee Oulun laakeasta viljelyalueesta
Montta-Pyhäkosken kalliokanjoniin.
Vesillä liikkumisen helpottamiseksi laadittiin
vesiretkeilykartta ja reitin varrelle sijoitettiin
seitsemän reitin varrelle sijoittuvista kohteista kertovaa infotaulua.

Kuva: PageMaker kuva-arkisto

Liikennemeluntorjuntaohjelma valmistui
Kiinteistöjen pyöräpysäköinnin järjestelyt
Tieliikenteen aiheuttamaa meluongelmaa Oulun kaupungin alueella tarkasteltiin sekä nykytilanteessa että noin kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Selvitys kattoi vilkkaimmat liikenneväylät lukuun ottamatta ydinkeskustaa.
Tulokset osoittivat melualueilla asuvan noin
14 500 oululaisen ja ilman meluntorjuntatoimia määrän arvioitiin lisääntyvän 16 500:aan.
Meluntorjuntaohjelmassa esitettiin uusia meluesteitä rakennettavaksi vuosien 2004 – 2015
aikana kaikkiaan 36 kappaletta. Kiireellisimmiksi esitetyt kohteet sijaitsevat Kastellinhäkillä, Parkkisenkankaantiellä, Oulunsuuntiellä

Oulussa ja Kuopiossa selvitettiin, mikä on
pyöräpysäköinnin vaikutus pyörän käyttöön
ja mitä tulisi tehdä mahdollisimman hyvien
pyöräpysäköintijärjestelyjen aikaan saamiseksi. Tutkimus rajattiin koskemaan asuinkerrostalojen, ostos- ja asiointikohteiden ja oppilaitosten sekä työpaikkojen pyöräpysäköinnin järjestelyjä.
Kyselyihin vastanneista puolet oli tyytymättömiä asuinrakennuksensa pyöräpysäköintiin.
Parannusehdotuksina esitettiin tilavampia
pyörävarastoja ja katettuja pyörätelineitä.
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Paljon pyörää käyttävien pyöräilyn määrään
eivät asuinrakennusten pyöräpysäköinnin järjestelyt juurikaan vaikuttaneet. Huonot pyöräpysäköintijärjestelyt vähentävät eniten niiden henkilöiden pyörän käyttöä, jotka olisivat halukkaita lisäämään pyöräilyä.
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta,
että pyörävarastot ovat liian ahtaita ja niiden
sijoittaminen kellariin ei edistä pyöräilyä.
Kuntien rakennusjärjestyksiin tarvitaan tarkempia määräyksiä pyöräpysäköinnin järjestelyistä. Lisäksi kaavamääräyksiä on kehitettävä, suunnittelijoiden käyttämiä ohjeita on
tarkistettava ja konkreettisia toimenpiteitä
käynnistettävä pysäköinnin kehittämiseksi.
Kävelyosuuden lisääminen
lyhyillä matkoilla
Tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja,
joilla kävelyn osuutta voitaisiin lisätä erityisesti arkielämän työ- ja asiointimatkoilla.
Tutkimuksen pilottialueena oli Oulun keskusta
ja sen lähiympäristö.
Asukaskyselyn tulosten mukaan ihmiset pitävät hyväksyttävänä kävelymatkana noin
kahta kilometriä. Ihmiset kävelevät mielellään erillisillä jalankulkuväylillä, hyvissä sääja keliolosuhteissa sekä miellyttävässä ja rauhallisessa ympäristössä. Fyysisen kunnon kohottaminen tai ylläpito motivoivat kävelyä.
Parhaimpina kävelyhalukkuutta lisäävinä toimenpiteinä pidettiin reittien kunnossapidon,
varustuksen, viihtyisyyden ja turvallisuuden
tason nostamista. Autoilun rajoittaminen tai
ns. “pakkokävelyn” lisääminen, vaikkapa keskittämällä pysäköintiä kauemmaksi työpaikoista ja asiointikohteista, eivät saaneet kannatusta.
Tutkimustulosten mukaan kävelyn edistämiseksi toteutettavia toimenpiteitä ovat opastusjärjestelmien ja jalankulkua tukevien matkaketjujen toimivuuden parantaminen, reittien
varustelun, esteettömyyden ja kävelijöiden

liikenneturvallisuuden parantaminen, kunnossapidon ja siisteyden parantaminen sekä asenteiden muokkaaminen. Kävelyn merkitystä
tavallisessa arkielämässä tulee luontevalla
tavalla korostaa eli tehdä kävelystä luonnollinen tapa liikkua ja samalla säästää aikaa
harrastuksille tai perhe-elämälle.

Lähiympäristöstä huolehtiminen palvelee
kaupunkilaisia
Oulun Kiikelinpuisto - Vuoden 2002
Ympäristörakenne
Kiikelinpuisto valittiin voittajaksi "Vuoden
2002 Ympäristörakenne" -kilpailussa. Kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä
suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö.
Tuomariston perusteluissa todettiin mm. seuraavaa: "Kiikelinpuisto on esteettisesti kaunis ja runsaasti erilaisia toimintamahdollisuuksia tarjoava rantapuisto. Kiikelinpuiston
rakentaminen on erinomainen esimerkki siitä, miten käyttämätön ja hoitamaton rantakaistale on otettu kaupunkilaisten tehokkaaseen virkistyskäyttöön. Ammattitaitoisella
ympäristösuunnittelulla ja loppuun asti tasokkaalla rakentamisella alueesta on saatu aikaan
toimiva, ympäristöönsä hyvin istuva viheralue.
Puiston suunnittelu on nuorekasta ja ihmisläheistä. Puisto etenee monivaiheisesti asuinrakennuksista merenlahden saarekkeille. Alueen ilme vaihtuu luontevasti moninaisia toimintoja tarjoavasta kaupunkipuistosta Perämeren saariston karuuteen. Tämän oivalluksen kautta puistossa on tavoitettu ainutlaatuinen ja vankka paikallinen henki.
Kiikelinpuistossa on käytetty mahdollisimman paljon alueen omaa, olemassa olevaa kasvillisuutta, jota on monipuolistettu harkiten
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uusilla istutuksilla. Kasvit on pääosin valittu
huolella paikan luonne ja kasvuolosuhteet
huomioon ottaen."
Puiston suunnittelusta vastasivat VSU Arkkitehtuuri- ja Vihersuunnittelu Oy sekä Insinööritoimisto Rantakokko & Co Oy, toteutuksesta
Oulun Katutuotanto ja rakennuttamisesta teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut.
Kaupunginojan ja Hallituspuiston kunnostus
käynnistynyt
Kaupungintalon ympäristö eli Hallituspuisto
ja siihen liittyvä Kaupunginojan ympäristö
ovat osa Oulun keskeisintä ja merkittävintä
puistovyöhykettä. Kunnostuksen suunnittelun
tavoitteiksi asetettiin kaupunkikuvallisen aseman vahvistaminen sekä toiminnallisten ongelmien, kuten luvattoman pysäköinnin ja jätehuollon uudelleen järjestelyt.

Kaupunginojan osalta rakentaminen käynnistyi vuoden 2002 syksyllä. Hanke on rakentajalle erittäin haastava ja suurta ammattitaitoa vaativa. Työn aikana mm. huonokuntoiset rantamuurit puretaan ja rakennetaan uudestaan, osittain vanhaa kivimateriaalia käyttäen. Vanha pato korvataan luonnonmukaisella
koskijaksolla.
Uusi luontopolku ja lintutorni Kempeleenlahdelle
Kempeleenlahden ranta-alueen käyttömahdollisuudet paranivat. Luonnonsuojelualueen
pohjoispuolelle läheisen ala-asteen koulun
tarpeisiin rakennettiin luontopolku/hiihtolatu ja sen varteen pystytettiin uusi lintutorni.
Rakenteet palvelevat koululaisten ohella
kaikkia oululaisia. Varsinaista luonnonsuojelualuetta hoidettiin niittämällä ja pensaikkoa
raivaamalla.

Lähimetsien käsittelystä tiedotetaan asukkaille hyvissä ajoin joko ilmoituksin metsän reunassa tai postilaatikkoon jaettavin tiedottein. Käytännöstä on
tullut hyvää palautetta.
Kuva: Tekninen keskus, Maa ja mittaus

22

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS JA YRITYSTOIMINTA

Kestävä kehitys edellyttää monipuolista, elinvoimaista ja ympäristövastuunsa tuntevaa elinkeinoelämää, jossa ympäristöasiat sisältyvät yritysten strategiaan ja jokapäiväiseen toimintaan. Osaamisen lisääminen luo pohjan menestyvälle yritystoiminnalle ja talouden kestävyydelle.
Oulussa päämääränä on:
• vahvistaa monipuolista ja paikallisesti kestävää elinkeinorakennetta
• kehittää Oulusta ympäristö- ja hyvinvointiteknologian kärkikaupunki
• lisätä yritysten omatoimisuutta ympäristöasioiden hoitamisessa ja laajentaa ympäristönsuojelu tuotteen koko elinkaareen
• edistää kestävää kehitystä määräyksin ja maksupolitiikalla

Ympäristöasioiden, kestävän kehityksen ja
uusimpana yhteiskuntavastuun merkitys yritysmaailmassa on jatkuvasti lisääntynyt. Ympäristöjohtaminen ja ympäristöasioiden hallinta ovat keskeinen osa vastuunsa tuntevaa
yritystoimintaa. EU:n asetuksen mukainen
ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
(EMAS) on oululaisista yrityksistä Stora Enso
Oyj:n Oulun tehtaalla ja kansainvälisen standardisoimisliiton standardin ISO 14 001 mukainen ympäristöjärjestelmä muutamalla
kymmenellä oululaisella yrityksellä, joukossa Oulun kaupungin liikelaitoksista Oulun
Energian energiantuotanto ja Oulun Satama.

niiden väliset yhteistyöverkostot.

Ympäristöala mukana
kasvusopimuksessa

Oulussa keskeisiä ympäristöalan toimijoita
ovat alan yritysten lisäksi Oulun yliopisto,
NorTech Oulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, alueellinen ympäristökeskus ja sektoritutkimuslaitokset (NorNet-verkosto). Keskeinen merkitys kasvusopimuksen kärkihankkeiden käynnistäjänä on Oulun seudun osaamiskeskuksella ja sen yhteydessä toimivalla
Eco Forumilla.

Tulevaisuuteen panostava Oulun kasvusopimus solmittiin vuoden 2002 helmikuussa.
Kasvusopimus rakentuu viidestä klusterista,
joista yksi on ympäristö. Kukin klusteri muodostaa ryppään, johon kuuluvat toimialalla
työskentelevät yritykset ja muut yhteisöt sekä

Ympäristöala sisältää ympäristöteknologiaan
liittyvän yrittämisen, luontoyrittämisen, näiden tarvitseman palvelutoiminnan sekä alan
tutkimus- ja kehitystyön. Käytännössä ympäristöteknologia tavoittelee esimerkiksi erilaisten päästöjen vähentämistä ja hallintaa, ympäristöä säästävää tekniikkaa, puhtaita prosesseja ja tuotteita sekä kaikin tavoin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa. Luontoyrittäminen taas on luonnon antimiin ja luonnon tarjoamiin elämyksiin perustuvaa ympäristövastuullista yrittämistä.
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Ympäristöalalla toiminta käynnistyi esiselvitysten tekemisellä, rahoituksen järjestämisellä
sekä kärkihankkeiden kokoamisella. Alan
toimijoiden yhteistyö kehittyi ja Ecopark –

yrityskeskittymä kokosi saman katon alle
useita ympäristöalan toimijoita ja linkitti yhteen tuotekehityksen, liiketoiminnan, markkinoinnin ja kansainvälisen verkottumisen.

Ympäristöklusterin kärkihankkeita ovat :
 Ympäristöteknologian liiketoimintakonseptien kehittäminen
 Toimintaympäristön ja osaamisperustan rakentaminen
 Mittausten ja tiedonhallinnan kehittäminen
 Luonnonvaraosaamisen syventäminen

Visio 2006
Laajapohjaisen yhteistyön ja strategisen kehittämisen ansiosta Oulun seutu profiloituu
kansainvälisesti ympäristöalan osaamiskeskuksena. Ympäristöosaamiseen ja luontoon
liittyvä yrittäminen muodostaa keskeisen elinkeinotoiminnan ja monipuolistaa seudun
tuotantorakennetta.
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KUORMITUS JA KULUTUS

Kestävä kehitys edellyttää, että ihmisen toiminnasta ilmakehään,
vesistöihin ja maaperään kohdistuva ympäristökuormitus ei vaaranna terveellistä elinympäristöä eikä ylitä luonnon sietokykyä.
Energiatalouden tulee olla säästäväistä ja tehokasta. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää tuotteiden tarkastelun ulottamista
raaka-aineista loppusijoitukseen, jätteiden synnyn ennaltaehkäisyä sekä toimivaa jätehuoltoa. Sitoutuminen kestävän kehityksen
periaatteisiin kohdistuu eri toimintojen ja tuotteiden koko elinkaareen.
Oulussa päämääränä on:
• tehostaa kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian
käyttöä ja minimoida päästöjen ja jätteiden määrät
• laajentaa energiahuollossa kestävän kehityksen mukainen
tarkastelu ja toimenpiteet koko energiaketjuun polttoaineen
tuotannosta energian loppukäyttöön saakka
• torjua ympäristön aiheuttamat terveysriskit sekä turvata
laadukkaat ja turvalliset elintarvikkeet sekä juomavesi
• kehittää välineitä ja toimintamalleja, joilla rakentamisen koko
elinkaareen liittyvät haitalliset ympäristövaikutukset voidaan
arvioida ja ehkäistä
• vähentää kulutusta ja nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallisempien tuotteiden
sijaan

Ympäristölle haitallisen kuormituksen määrään voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. Pistemäisten päästölähteiden kuormitusta niin
ilmaan kuin vesistöihinkin on onnistuttu vähentämään oleellisesti ympäristölainsäädännön ja tekniikan kehittymisen myötä. Useasta pienestä päästölähteestä peräisin olevien
haittavaikutusten vähentäminen edellyttää
laajaa vastuunottoa sekä monenlaisia toimenpiteitä, ohjeita, määräyksiä ja perusselvityksiä.

Ympäristönsuojelumääräykset
koskettavat kaikkia
Ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen
valmistuivat. Ympäristönsuojelumääräykset
ovat kuntakohtaiset ja niillä puututaan paikallisten ympäristöhaittojen ehkäisyyn. Määräyksistä löytyy velvoitteita kaikkiin vuodenaikoihin ja jokaisen arkipäivään sekä kotiin
että työelämään. Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat lainsäädäntöön ja sitovat myös
viranomaisia päätöksiä tehtäessä.
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Määräyksillä puututaan mm. jätevesien käsittelyyn, kunnossapitotöihin, meluhaittaan,
autojen pesuun, eläinten ruokintaan ja avotulen tekoon.
Rakentamisen laatu -projektit
2001-2005
Rakennusvalvontavirasto aloitti rakentamisen
kestävän kehityksen laatuprojektit vuonna
2001 kouluttamalla rakennusalan ammattilaisia työmaan kosteudenhallintaan ja kosteusmittauksiin sekä rakentamisen tekniseen laatuun liittyvissä asioissa. Hanke oli yleisömenestys, koulutuksissa on käynyt 800 rakennusalan ammattilaista.

Vuonna 2002 käynnistettiin jatkohankkeena
“Rakentamisen kosteudenhallinnan ja kestävän kehityksen projekti 2002-2004”, jonka tavoitteena on saada näkyvää kehitystä rakennuksen pitkäaikaiskestävyydessä ja kosteusteknisessä laadussa. Alkuvaiheessa on kartoitettu rakenteiden kosteusriskejä, kehitetty
kosteudenhallintasuunnitelman mallisisältö ja
seurattu sen soveltamista työmaalla. Vuonna
2002 järjestettiin kosteusmittauksen henkilösertifiointikoulutus, johon osallistui 120 rakennusalan ammattilaista. Koulutuksen jälkeen Oulun seudulla on enemmän sertifioituja kosteusmittaajia kuin koko valtakunnassa
yhteensä.
Kestävän kehityksen edistämiseen tähtää
myös “Pientalorakentamisen tekninen laatu –
Oulun asuntomessut 2005” -projekti, joka sisältää rakennuksen pitkäaikaiskestävyyden,
kosteuskestävyyden, energiakulutuksen, ekotehokkuuden, elinkaarikustannukset, sisäilman laadun ja rakentamisen ympäristövaikutukset. Tavoitteena on luoda pientalotuotannon teknistä laatua ohjaava arviointiasteikko,
joka julkaistaan Oulun asuntomessuilla 2005.
Rakennusvalvontaviraston hanke on merkittävä myös valtakunnallisesti. Hankkeessa on
mukana ympäristöministeriö, Suomen Pientaloteollisuus ry, Sisäilmayhdistys ry ja VTT
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.
Rakennusjätteet erityisen huomion
kohteena

Kestävää kehitystä rakennusvalvonnassa
edistetään kehittämällä yhteistyössä rakennusalan ammattilasten kanssa rakennusten
pitkäaikaiskestävyyttä ja ekotehokkuutta.
Painopistealueena vuoden 2002 aikana oli
työmaan kosteudenhallinta (kuvassa kosteudenhallintaan liittyvä katselmus Arinahotellin työmaalla).
Kuva: Rakennusvalvontavirasto

Rakentamis- ja purkutöistä syntyvän jätteen
määrään ja käsittelyyn kiinnitettiin erityistä
huomiota. Lakisääteisistä lajitteluvelvoitteista ja kuntakohtaisista määräyksistä huolimatta
Ruskon jätekeskukseen läjitettävän lajittelemattoman rakennusjätteen määrä on ollut
huomattavan suuri.
Oulun Jätehuolto korotti lajittelemattoman
rakennusjätteen jätemaksua vuoden 2002 alusta. Rakennusvalvontavirasto ja ympäristövirasto tiivistivät yhteistyötä rakentamisen ja
purkamisen jätehuollon valvonnassa. Raken-
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tajalle, purkajalle ja remontoijalle laadittu
erityinen jäteohje toimitettiin yli sadalle rakennusliikkeelle ja suunnittelutoimistolle ja
asiasta tiedotettiin tiedotusvälineissä.
Ruskon jätekeskukseen vastaanotetun läjitettävän rakennusjätteen määrä vuonna 2002 olikin 10 % edellistä vuotta pienempi.
Jätekatoksen toimivuus kehittelykohteena Taskilan päiväkodissa
Taskilan päiväkodin jätekatos toteutettiin erityistilauksena päiväkotirakennuksen tyyliin
sopivana ja helposti siirrettävänä siirtolavamallina. Huomiota kiinnitettiin sekä jätekatoksen ulkonäköön että toimivuuteen. Kustannukset olivat kiinteätä rakennelmaa edullisemmat. Katos toimii pilottina, ja mikäli toiminnassa ei ilmene ongelmia, periaatetta tullaan toteuttamaan myös muissa kaupungin
yksiköissä.
Kodinkoneita ja huonekaluja
uusiokäyttöön Venäjälle
Oulun kaupungin elinkeino- ja kansainväliset palvelut osallistuu vuosina 2002-2004
Tervatulli Oy:n toteuttamaan EU:n rahoittamaan projektiin, jonka tavoitteena on koota
Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla sekä Ruotsissa Luulajan alueella käytöstä poistuvia, toimintakelpoisia kodinkoneita ja laitteita sekä huonekaluja kunnostettavaksi ja edelleen toimitettavaksi Kostamuksen, Murmanskin ja Arkangelin asukkaille.
Partiolaiset kampanjoivat
keräyskartongin talteenoton
edistämiseksi
Pohjois-Pohjanmaan Partiopiirin partiolaiset
käynnistivät elokuussa Oulussa ja naapurikunnissa laajamittaisen kartongin keräyskampanjan. Tavoitteena on tehostaa kartonkipakkausten, kuten maitopurkkien, munakennojen ja
muropakettien kierrätystä kotitalouksissa.
Kierrätystietoa kilpailuineen on jakamassa

noin 1500 partiolaista ja tempaus koskee parhaimmillaan noin 4500 kotitaloutta. Kampanja kestää kevääseen 2003.
Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisohjelman laadinta
käynnistyi
Oulu on mukana kansainvälisessä ilmastonsuojelukampanjassa, jota kansallisesti koordinoi Kuntaliitto. Kampanjan keskeisenä tarkoituksena on käynnistää paikallistason toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kampanja käynnistyi päästöjen laskennalla
ja nyt on menossa päästövähennystoimenpiteiden pohdinta. Työstä vastaa työryhmä, jossa
on mukana kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten lisäksi paikallisen teollisuuden
edustus.
Työryhmän tilaama selvitys kasvihuonekaasupäästöjen tulevaisuuden kehityksestä ja
mahdollisuuksista vaikuttaa kehitykseen on
valmistunut. Suunnitelma kattaa sekä kaupungin omat että teollisuuden, energiantuotannon
ja jätehuollon toiminnat ja keskittyy konkreettisiin energiansäästötoimiin. Päästöjen vähentämistoimenpiteet tulevat kohdistumaan mm.
energianhuoltoon, teollisuuteen, maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen, jätehuoltoon
ja palvelutoimintaan.
Entistä saha-aluetta tutkitaan
EU-rahoitteisessa projektissa “Maankäytön
muutostilanteiden hallinta” jatkettiin Pateniemessä sijaitsevan entisen Stora Enson sahaalueen ja sen maankäytön vaihtoehtojen selvittelyä. Suurimmat ongelmat alueella ovat
maaperäriskit, ranta- ja vesirakenteet sekä
alueen vanha kaatopaikka.
Kesän aikana selvitettiin sahatoiminnasta aiheutuneiden haitta-aineiden liikkuvuutta, kulkeutumista ja biokertymistä alueen kasveihin
ja eläimiin. Samalla arvioitiin alueen pohjoisosassa sijaitsevan suljettavan kaatopaikan
ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksia
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tarkastellaan vähintään sadan vuoden aikajänteellä. Tarkastelussa keskityttiin kloorifenolien, dioksiinien ja furaanien sekä arseenin
kulkeutumiseen.
Projektin tuloksia käsiteltiin sisäisessä seminaarissa toukokuussa ja esiteltiin laajemmin
kansallisessa symposiossa elokuussa. Tällöin
85 asiasta kiinnostunutta tutustui alueeseen
ja osallistui seminaariin, jossa esiteltiin laajalti Pateniemen tapausta ja vastaavia kohteita
muualta Suomesta.

Elintarvikkeiden ulkomyynnin
ohjeistusta uusittiin
Ruuan ulkomyyntiin liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisemiseksi otettiin käyttöön
uusi toimintaa koskeva suositus ja uusittiin
suurista yleisötapahtumista ja tilapäismyynnistä tehtävät ilmoituslomakkeet. Suosituksessa elintarvikkeiden torilla ja muualla ulkona tapahtuvasta myynnistä kiinnitetään
huomiota mm. elintarvikkeiden myyntiolosuhteisiin, valmistus- ja tarjoiluolosuhteisiin,
varastointiin, ruokaa käsittelevän henkilöstön
terveyteen sekä siisteyteen ja jätehuollon järjestelyihin.

Kuva: Oulun kaupungin kuvapankki
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Kestävän kehityksen ohjelmien
toteutus kaupunkiorganisaatiossa
Hallintokuntien kestävän kehityksen ohjelmien seurannassa painotetaan edelleen kestävän
kehityksen ohjelman toimivuutta, järjestelmällisyyttä ja ympäristöasioiden hoitamisen
hallintaa. Vuoden 2002 seurannassa kysymysten sisältöä on kehitetty edellisistä vuosista
jonkin verran, mutta lähestymistapa on pysynyt samana, mikä mahdollistaa tulosten vertailukelpoisuuden eri vuosien välillä. Aiemmista vuosista poiketen tässä seurannassa on
selvitetty, miten kestävän kehityksen periaatteet on sisällytetty hallintokuntien ja liikelaitosten strategioihin. Lisäksi on tarkasteltu
kestävän kehityksen tavoitteiden sisältymistä talous- ja toimintasuunnitelmaan.
Vuoden 2002 seurantakysely jaettiin hallintokunnittain ja liikelaitoksittain sähköpostitse yksikön johdolle sekä kestävän kehityksen
yhdyshenkilöille. Lomakkeita lähetettiin
kaikkiaan 36 hallintokuntaan, liikelaitokseen
tai yksikköön. Vastauksia saatiin yhteensä 30.
Vastaamatta jättivät keskusvirastosta elinkeino- ja kansainväliset palvelut, Nallikari Camping, Tiedekeskus Tietomaa, sosiaali- ja terveystoimesta vanhustyö ja mielenterveys- ja
vammaistyö sekä Oulun Työterveys. Näiden
toimintaan ei siten tässä yhteenvedossa voida ottaa kantaa. Aiemmista vuosista poiketen
teknisestä keskuksesta ja Oulun Energialta tuli
molemmilta yksi vastaus, johon oli kattavasti koottu yhteenveto eri työyksiköiden tilanteesta. Uusia vastaajia olivat kaupungin uudet liikelaitokset Oulun Comac, Oulun Logistiikka ja Oulun Katutuotanto.
Seurantakyselyn tuloksia on käsitelty sekä
koko kaupunkiorganisaation tasolla että hallintokunta- tai liikelaitoskohtaisesti. Toteutuneita toimenpiteitä on esitetty esimerkinomai-

sesti edellä politiikan painopisteiden yhteydessä sekä erillisessä liitteessä. Lisäksi on
esitetty esimerkkejä sekä suosituksia ohjelmien kehittämiseksi.

Kestävän kehityksen ohjelmat
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka päivitettiin vuonna 2001 ja useat yksiköt asettivatkin tavoitteekseen vuodelle 2002
päivittää yksikön kestävän kehityksen ohjelma uuden politiikan mukaiseksi. Tähän mennessä ohjelmansa ovat päivittäneet keskusvirasto, tekninen keskus ja Oulun Comac sekä
kulttuuritoimesta kaupunginkirjasto, PohjoisPohjanmaan museo, nuoriso- ja kulttuurikeskus ja kaupunginorkesteri. Liikelaitoksista
Oulun Energialla, Oulun Jätehuollolla ja Oulun Satamalla kestävän kehityksen ohjelma
on sisällytetty säännöllisesti päivitettävään
ympäristöjärjestelmään.
Kestävän kehityksen ohjelman päivitys on
meneillään ja uuden ohjelman on tarkoitus
valmistua kevään 2003 kuluessa sosiaali- ja
terveystoimen hallinto ja talous sekä sosiaalityö –yksiköissä, opetusvirastossa, nuorisoasiankeskuksessa, ympäristövirastossa, Oulun
Vedessä ja Oulun Katutuotannossa.
Valmistuneet kestävän kehityksen ohjelmat
sisältävät politiikan päämäärät ja tavoitteet
sekä nivoutuvat hyvin yksiköiden muuhun tavoitteenasetteluun. Teknisen keskuksen kestävän kehityksen ohjelma on laadittu tasapainoisen onnistumisstrategian mukaisesti. Keskusviraston ja kaupunginkirjaston ohjelmat tukeutuvat kaupungin ja yksikön talousarvion
laadintatyöhön. Liikelaitoksissa kestävä kehitys on osa laadun ja ympäristöasioiden kehittämistyötä.
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Kestävä kehitys osana strategista
suunnittelua
Suurimmassa osassa yksiköitä (27 vastausta,
90 %) kestävä kehitys on mukana pitkän tähtäimen suunnittelussa. Vuoden 2002 loppuun
mennessä valmistuneista strategioista useimmat sisältävätkin osa-alueita kestävän kehityksen monista eri ulottuvuuksista. Kaikissa
kestävä kehitys ei kuitenkaan ole mukana, ja
omaan perustehtävään liittyvien ympäristöasioiden huomioon ottaminen vaatii vielä syventämistä.
Sosiaali- ja terveystoimen strategiassa yksi
kuudesta toimintaperiaatteesta on kestävä
kehitys, ja nuorisotoimen strategisissa päämäärissä on mukana kestävän kehityksen edistäminen. Myös kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus kuntalaisten hyvinvoinnin ja
elämänhallinnan edistämisenä korostuu strategioissa.
Keskusviraston, opetusviraston, kulttuuritoimen ja liikuntaviraston strategioissa kestävää
kehitystä tai ympäristönäkökulmaa ei suoraan
mainita. Omaan perustehtävään kuuluvat kestävän kehityksen elementit, kuten henkisen
uudistumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, turvallisuus, kuntalaisen vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet sekä lasten ja nuorten elämänhallinta sisältyvät strategioihin. Yllättävää on ympäristökasvatuksen puuttuminen.
Teknisen keskuksen visioon ja rakennusvalvontaviraston toiminta-ajatukseen sisältyy
kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen. Teknisen keskuksen ja rakennusvalvontaviraston strategioihin liittyy runsaasti
rakennetun ympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja kauneuteen liittyviä näkökulmia.
Perustehtävästään johtuen ympäristövirasto
korostaa strategiassaan kestävän kehityksen
edistämistä ja hyvän ympäristön laadun turvaamista.
Oulun Jätehuolto, Oulun Energia ja Oulun

Vesi korostavat toiminta-ajatuksissaan ja visioissaan perustehtävänsä toteuttamista ympäristönsuojelullisesti korkeatasoisesti ja ympäristöarvoja kunnioittaen. Oulun Ateria ja
Oulun Comac ovat ottaneet kestävän kehityksen ja ympäristöasiat suoraan osaksi toiminta-ajatustaan, visiotaan ja strategisia päämääriään. Liikelaitoksista Oulun Sataman ja Katutuotannon lähtökohtana on toteuttaa ympäristötyötä laatu- ja ympäristöjärjestelmien
avulla. Järjestelmät on molemmilla nostettu
mukaan strategian kriittisiksi menestystekijöiksi.

Kestävän kehityksen vuosittainen
tavoitteenasettelu
Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen
oli kirjattu hallintokunnille ja liikelaitoksille
toimitettuihin talousarvion 2002 laatimisohjeisiin. Marraskuussa 2001 hyväksytyssä “Oulun kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2002-2004 ja talousarvio 2002” kyseiset
tavoitteet olivat esittäneet nuorisoasiain lautakunta, ympäristölautakunta, liikuntalautakunta, opetuslautakunta, kulttuurilautakunta,
tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta.
Lisäksi tavoitteet löytyvät liikelaitoksista
Oulun Veden, Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon teksteistä.
Joulukuussa 2002 hyväksytyssä “Oulun kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 20032005 ja talousarvio 2003” kyseiset tavoitteet
ovat esittäneet keskusvirasto, nuorisoasiain
lautakunta, ympäristölautakunta, liikuntalautakunta, opetuslautakunta, kulttuurilautakunta, tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta. Lisäksi tavoitteet löytyvät liikelaitoksista
Oulun Veden, Oulun Jätehuollon, Oulun Tietotekniikan ja Oulun Comacin teksteistä.
Seurantaan vastanneista 25 (83 %) kertoo, että
kestävä kehitys on osa yksikön vuosittaista
muuta tavoitteen asettelua. Tavoitteet vuodelle 2002 on seurannassa esittänyt 25 vastaajaa
(83 %) ja vuodelle 2003 26 (87 %).
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Kestävä kehitys osana suunnittelua ja kehittämistä (kyllä vastausten määrä kaikista
vastauksista)

Kestävä kehitys osana
pitkän tähtäimen suunnittelua
Kestävä kehitys osana
vuosittaista tavoitteen asettelua
Tavoitteet ja niiden toteutuminen
seurantavuoden osalta esitetty
Tavoitteet seuraavaksi
vuodeksi esitetty

1999
(vastauksia
yht. 37)

2000
(vastauksia
yht. 39)

2001
(vastauksia
yht. 34)

2002
(vastauksia
yht. 29)

35 (95%)

35 (90%)

32 (94%)

27 (90%)

28 (76%)

33 (85%)

27 (79%)

25 (83%)

21 (57%)

33 (85%)

28 (82%)

25 (83%)

22 (59%)

29 (74%)

28 (82%)

26 (87%)

Yksikön kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet katselmoidaan, päivitetään ja hyväksytään yleisimmin osana vuosittaista talousarvion laadintaa. Myös käyttösuunnitelman tai avaintuloksien laadinnan yhteydessä
ja sisäisissä työpalavereissa käydään läpi kestävän kehityksen tavoitteita. Erillisenä lautakunta-asiana kestävää kehitystä käsittelee
vuosittain vain 6 vastaajaa.
Suuri osa vastaajista (23, 77 %) raportoi kestävän kehityksen edistämisestä ja tavoitteiden toteutumisesta vuosittain. Yleisimmin asioita esitellään henkilöstölle (18, 60 %) ja johdolle (16, 53 %) työpaikkakokouksissa, johtoryhmässä tai erillisissä johdon katselmuksissa. Lautakunnalle kertoi raportoivansa vuosittain 13 vastaajaa (43 %) yleensä talousarvion laadinnan ja/tai seurannan yhteydessä. Kuntalaisille tai asiakkaille ei kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta
juuri raportoida.

Toteutuneet toimenpiteet
Kuten aikaisempinakin vuosina kaupungin
kaikissa yksiköissä toteutetaan runsaasti toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Yksiköt esittävät vastauksissaan entistä enemmän toteuttamiaan toimenpiteitä, mikä on

pääasiassa hyvä. Toisinaan voi kuitenkin olla
vaikeaa tulkita, mikä on kestävää kehitystä
ja mikä ei. Vastaajilla on asiasta erilaisia näkemyksiä, ja usein kestävän kehityksen toteutuneiksi toimiksi listataan asioita, jotka eivät
ehkä tiukasti määriteltynä ole kestävän kehityksen päämäärien toteutusta. Tällaisia voivat olla mm. yksikön perustoiminta tai kaupungin muihin tavoitteisiin pohjautuvat hankkeet.
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen ohjelmien tilanteesta, kestävästä kehityksestä osana muuta suunnittelua ja tavoitteen asettelusta on esitetty liitteessä 1. Vuonna 2002 toteutettuja kestävän kehityksen
hankkeita ja toimenpiteitä on koottu liitteeseen 2.

Kestävän kehityksen vastuiden
määrittely ja ohjeistus
Vastanneista yksiköistä 26 (86 %) nimesi seurannassa kestävän kehityksen vastuuhenkilön.
Vastuu kestävän kehityksen toteuttamiseen
määriteltiin selvästi aiempaa useammin sisäisissä työohjeissa ja toimenkuvissa, mutta
myös edellisten vuosien tapaan sisäisissä työpalavereissa tai kestävän kehityksen ohjelmassa. Muutamissa yksiköissä kerrottiin vas-
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tuiden määrittelyn löytyvän perustehtävää ohjaavasta lainsäädännöstä, mikä yksittäisen
työntekijän vastuunmäärittelynä jää ehkä turhan etäiseksi. Vastanneista yksiköistä 11:llä
(37 %) on käytössään ympäristö- tai laatujärjestelmä, jolloin vastuiden määrittely ja myös
kestävän kehityksen asioita on sisällytetty
niihin.
Uutena asiana tämän vuoden kyselyssä tiedusteltiin, mille ympäristövaikutuksia aiheuttaville toiminnoille yksiköistä löytyy kirjallista ohjeistusta. Jätehuolto-ohjeita oli laadittu 21 yksikössä (70 %). Energian, veden
tai materiaalien kulutuksen vähentämiselle oli
ohjeita vain keskimäärin viidessä yksikössä.
Hankintojen tekemiseen on myös perinteisesti
olemassa ohjeistusta, tosin niissä ei kaikilta
osin oteta huomioon ympäristöasioita. Kirjallisten ohjeiden laadinnasta on kysytty hallintokunnilta myös kestävän kehityksen ensimmäisessä seurannassa vuodelta 1998. Myös
tuolloin eniten käytössä oli kirjallisia kiinteistökohtaisia jäteohjeita (18 vastaajalla
32:sta, 56 %).
Vastanneista yksiköistä 18:lla (60 %) menettelytapa- ja työohjeisiin on sisällytetty kestävän kehityksen asioita. Esimerkiksi painatuskeskuksessa ohjeisiin on sisällytetty makkelipaperin lajittelu ja filmin kehitteiden käsittely, liikuntavirastossa kenttien lannoitus ja
suolaus, rakennusvalvontavirastossa rakennusten kosteuden hallinta ja rakennustyömaiden jätteiden lajittelu ja käsittely. Teknisessä
keskuksessa tarjouspyynnöissä suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta edellytetään selvitykset kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Liikelaitoksissa, joissa on käytössä laatu- tai ympäristöjärjestelmä (Oulun Jätehuolto, Oulun Ateria, Oulun Energia, Oulun Satama, Oulun Comac ja Oulun Katutuotanto) ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat
olennainen osa muuta ohjeistusta.
Reilulla puolella vastanneista yksiköistä (16,
53 %) kestävän kehityksen asiat kuuluvat työhön perehdyttämiseen.

Henkilöstön tiedotus ja koulutus
Kestävän kehityksen asioista henkilöstölle oli
tiedottanut vuoden 2002 aikana vajaa kolme
neljännestä vastaajista (22, 73 %), mikä vastasi vuoden 2001 tilannetta. Tiedotusta on
annettu useimmiten palavereissa ja työyhteisökokouksissa, mutta viimevuotista enemmän
myös koulutustilaisuuksissa ja sisäisillä tiedotteilla. Sisäisiä koulutustilaisuuksia tai seminaareja kestävästä kehityksestä järjestettiin
mm. päivähoidon henkilökunnalle, opettajille, teknisen keskuksen, Oulun Jätehuollon,
Oulun Energian ja Oulun Comacin henkilökunnalle. Ympäristöasioita käsiteltiin monissa
omaan toimialaan kuuluvissa koulutuksissa
mm. rakennusvalvontavirastossa. Ympäristöviraston henkilökunta on osallistunut useisiin
kestävää kehitystä käsittelevään seminaareihin ja koulutuksiin.
Hallintokuntakohtaiset tiedot kestävän kehityksen ohjeistuksesta ja koulutuksesta on esitetty liitteessä 3.

Sidosryhmäyhteistyö
Vastanneista 18 yksikköä (60 %) oli tiedottanut kestävän kehityksen asioista sidosryhmilleen vuonna 2002. Tiedotusta oli tapahtunut
tasaisesti eri tiedotusmenetelmien ja -kanavien kautta.
Kestävän kehityksen aihepiireihin liittyviä
tiedotustilaisuuksia, -kampanjoita ja vastaavia olivat järjestäneet erityisesti koulut, päiväkodit, ympäristövirasto, tekninen keskus,
rakennusvalvontavirasto, Oulun Jätehuolto ja
Oulun Energia. Vuonna 2002 toteutettuja tapahtumia olivat mm. energiansäästöviikko,
erilaiset seminaarit, runsas joukko koulujen
ja päiväkotien ympäristöaiheisia teemapäiviä
ja tapahtumia, 5.- ja 8.-luokkalaisille suunnattu metsäviikko, kaavoitukseen liittyvät
yleisötilaisuudet, nuukuusviikon näyttely,
palstaviljelypäivä, toteutettaviin ja suunnitteluvaiheessa oleviin hankkeisiin ja projekteihin liittyvät yleisötilaisuudet, kosteusmit-
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Kestävän kehityksen asioiden hallinta (kyllä-vastausten lukumäärä kaikista vastauksista)
1999
(vastauksia
yht. 37)

2000
(vastauksia
yht. 39)

2001
(vastauksia
yht. 34)

2002
(vastauksia
yht. 29)

Kirjallista ohjeistusta
kestävän kehityksen asioista

16 (43%)

20 (51%)

20 (59%)

21 (70%)

Kestävä kehitys osana
työhön perehdytystä

16 (43%)

18 (39%)

19 (56%)

16 (53%)

Henkilöstöä koulutettu /
tiedotettu seurantavuonna

20 (54%)

26 (66%)

27 (79%)

22 (73%)

tauskoulutukset, jätehuollon neuvontakäynnit
kouluilla, yrityksissä yms., järjestetyt vierailut Ruskon jätekeskukseen, kierrätyskeskukseen ja Toppilan voimalaitoksille.
Lisäksi useat yksiköt toteuttivat runsaasti perustehtäväänsä kuuluvaa sidosryhmätyötä,
kuten neuvontaa, tiedotusta, vanhempainiltoja, asiakastapaamisia, konsertteja jne. Erilaisia tilaisuuksia kerrottiin järjestetyn yhteensä useita satoja ja niihin on osallistunut kaikkiaan tuhansia kuntalaisia.

Oma arvio kestävän kehityksen
toteutumisesta
Oman arvion mukaan kaupungin päivitetty
kestävän kehityksen politiikka tunnetaan suurimmassa osassa yksiköistä tyydyttävästi.
Kestävän kehityksen ohjelman sisältö ja tavoitteet on yksiköissä sisäistetty pääosin tyydyttävästi tai hyvin. Henkilöstön ympäristötietoisuuden taso sekä motivaatio ja asenteet
arvioitiin useimmiten hyväksi tai vähintäänkin tyydyttäväksi. Yksiköiden näkemykset on
koottu liitteeseen 4. Arviot vastasivat pääosin
aikaisempien vuosien tilannetta. Vain kaupungin kestävän kehityksen politiikan tunnettuvuus arvioitiin hieman entistä huonommaksi. Tämä onkin ymmärrettävää kysyttiinhän

seurannassa nimen omaa uuden päivitetyn politiikan sisältöä, johon ei oltu ehditty kaikilta
osin vielä perehtyä.
Omissa arvioinneissa esiintyvät erot eri yksiköiden välillä ovat tasaantuneet vuosien
varrella. Asenteet ja motivaatio arvioidaan
yleisesti paremmaksi kuin ohjelmien, tavoitteiden ja päämäärien tuntemus.
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kestävän kehityksen edistämisestä on yksikölle
hyötyä. Yhtä tärkeinä pidettiin ympäristötietoisuuden lisääntymistä, työn laadun paranemista ja kustannussäästöjä. Kaupungin tai yksikön imagon paranemista ei pidetty niin tärkeänä.
Edellisestä seurannasta poiketen keskeisimpinä esteinä kestävän kehityksen toteutumiselle pidettiin talous- ja henkilöstöresurssien
puutetta ja ristiriitoja taloudellisten tavoitteiden kanssa. Vuoden 2001 seurannassa keskeisimmiksi esteiksi nousseet henkilöstön asenteet ja koulutuksen ja tiedotuksen puute olivat myös tänä vuonna esillä, mutteivät niin
merkittävinä.
Vapaamuotoisissa kommenteissa yksiköt toivoivat erityisesti lisää koulutusta ja yhteis-
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työtä eri hallintokuntien välillä. Koulutusta
kaivattiin suoraan työyksiköissä pidettäväksi
ja erityisesti niille kohderyhmille, jotka eivät ole vielä tiedostaneet kestävän kehityksen periaatteita. Idea seminaari- tai koulutustilaisuudesta, jossa eri yksiköt voisivat esitellä toteuttamiaan toimenpiteitä tai opastaa
toisia omassa erityisalassaan (esim. energian- tai vedensäästö, jätehuolto tai hankinnat)
on varmasti toteuttamisen arvoinen. Toiveena oli myös saada tietoa muissa kunnissa toteutetuista kestävän kehityksen hankkeista.
Kommenteissa todettiin myös, että kestävä
kehitys ja sen seuranta tulisi integroida suoraan hallintokuntien strategioihin ja niiden
seurantaan. Kaupunkiorganisaation tulisi olla
esimerkkinä kestävän kehityksen huomioon
ottamisessa kaikessa toiminnassa, jotta vastaavien periaatteiden noudattamista voidaan
vaatia myös muilta toimijoilta.

Suosituksia ja esimerkkejä
kestävän kehityksen ohjelmiin
Kestävän kehityksen seurantakyselyissä on
vuosittain toivottu enemmän koulutusta ja tiedotusta asiasta. Ympäristövirasto julkaisikin
vuonna 2002 vihkosen “Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin - Ohjeita ja vinkkejä kaupungin hallintokunnille ja työyksiköille” opastamaan yksiköitä kestävän kehityksen ohjelmien laadinnassa, päivityksessä
sekä kehittämisessä.
Seurantakysely osoitti, että monissa hallintokunnissa tehdään esimerkillistä työtä kestävän kehityksen edistämisessä ja järjestelmällisessä toteutuksessa. Seuraaville sivuille on koottu muutamia esimerkkejä eri yksiköistä kestävän kehityksen ohjelmatyön eri
vaiheista.

Ohjelman laadinnan organisointi
Ohjelman aikaansaanti ja toteuttaminen edellyttää, että joku koordinoi ja vie työtä eteenpäin.
Esimerkiksi teknisessä keskuksessa kestävän
kehityksen ohjelman laatimisesta vastasi teknisen keskuksen kestävän kehityksen ryhmä,
jossa on edustajat eri toimintayksiköistä. Työn
vetäjänä on toiminut projektipäällikkö Päivi
Saari, ja ryhmä on kokoontunut vuoden kuluessa kymmenkunta kertaa.

Teknisen keskuksen kestävän kehityksen
ryhmä:
Jouko Hyttinen, asemakaavoitus
Liisa Kääriä-Fischer, katu- ja viherpalvelut
Veikko Pirnes, yhteispalvelut
Veli Puolakka, maa ja mittaus
Päivi Saari, yhteispalvelut
Riitta Säntti, tilapalvelut
Matti Taskila, mittaus- ja geotekniikka

Vastuuhenkilöiden ja muun henkilökunnan
koulutus
Henkilöstöä tulee kouluttaa kestävän kehityksen asioissa. Mm. päivähoito ja Oulun Comac tarjosivat henkilöstölleen kohdennettua
koulutusta kestävän kehityksen asioissa. Koulutuksissa käytiin läpi Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan periaatteet sekä
ko. hallintokunnalle olennaisia ympäristöasioita.
Kouluttajina toimivat hallintokunnan ja ympäristöviraston edustajat.
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Päivähoidon kestävän
kehityksen info-tilaisuus
Aika:
11.3.2002 klo 12.30-16.00
Paikka: Pääkirjaston Pakkalasali
Kohderyhmä: Päiväkotien kestävän
kehityksen yhdyshenkilöt / vastuuhenkilöt,
perhepäivähoidon ohjaajat
Tavoite: Saada uutta uskoa ja intoa
kestävän kehityksen toiminnan toteutukseen ja sen raportointiin päivähoidossa
Ota mukaan vinkkivihkonen: Päivähoito ja
kestävä kehitys. Jos ehdit lukea sen, vielä
parempi!
Ohjelma:
 Ympäristöviraston puheenvuorot
Ympäristönsuojelusuunnittelija
Marketta Karhu,
Ympäristösuojelutarkastaja Heini Iinatti
 Pilottipäiväkotien edustajien
puheenvuoro toteutuneesta
toiminnasta
Lto Tarja Mankinen,
Mäntylä-Snellman pk
Lto Hannele Roivainen,
Puolivälinkankaan pk
 Kahvi
 Timosenkosken luontokoulun
toiminta
koulun johtaja Seppo Saloranta
 Päivähoidolle tehty peikkoseikkailu,
Huutilammen luontopolulla
Lto Raija Saloranta, Syynimaan pk
 Materiaalin esittelyä
Päiväkodin johtaja Marjatta Pasanen,
Taskilan päiväkoti
 Yhteenveto ja keskustelua!

Oulun Comacin toimihenkilö
Kestävän kehityksen
koulutustilaisuus
Aika ja paikka:
12.11.2002 klo 12.00-16.00
Kirkkotorin koulutuskeskus, pieni sali
Ohjelma:
 Oulusta kestävän kehityksen
kaupunki
Ympäristönsuojelusuunnittelija
Marketta Karhu, Ympäristövirasto
 Kestävän kehityksen toteutukseen
liittyvät ympäristösäädökset ja
-määräykset
Ympäristönsuojelutarkastaja
Heini Iinatti, Ympäristövirasto
 Oulun Comacin kestävän kehityksen
ohjelma
Johtaja Veijo Komulainen
 Keskustelua
 Kahvit
 Jätehuolto talonrakennuksessa
(talonrakennusyksikölle)
Johtaja Veijo Komulainen
 Loppukeskustelu
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Kestävän kehityksen ohjelmatyöstä
tiedottaminen
Tiedotus voi tapahtua kaikkia eri tiedotuskanavia (ilmoitustaulut, sisäinen posti, sähköposti, työpaikkakokoukset, palaverit) hyödyntäen.
Timosenkosken luontokoulun Internet-sivuilla on kestävän kehityksen tiedotussivut kaikkien Oulun koulujen käyttöön. Sivuilta löytyy kaupungin kestävän kehityksen politiikka ja sen seurantatiedot, opetusviraston kestävän kehityksen ohjelma ja koulukohtaiset
seurantatiedot ja vinkit koulukohtaisen kes-

tävän kehityksen ohjelman laadintaan. Sivujen osoite on www.edu.ouka.fi/koulut/honttamaki/kestava_kehitys/keke.html.
Kaupungin politiikan ja yksikön strategian
tavoitteet
Kestävän kehityksen periaatteet ja yksikön
toiminnan ympäristönäkökohdat tulee sisällyttää osaksi muita pitkän tähtäimen suunnitelmia, kuten yksikön strategiaa. Esimerkiksi Oulun Ateria on ottanut kestävän kehityksen ja ympäristöasiat suoraan osaksi toiminta-ajatustaan, visiotaan ja strategisia päämääriään.

Ote Oulun Aterian strategiasta:
VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY
4. Ympäristötietoisuuden tukeminen
Koko ruokatuotantoprosessi perustuu tulevaisuudessa ekologisten resurssien hallintaan ja ympäristötietoiseen ruoanvalmistukseen. Ruoanvalmistuksessa suositaan ekologisia ratkaisuja,
erityisesti energiaa säästäviä menetelmiä ja huomioidaan mm. veden ja lämmön säästäminen
ja jätteiden hyötykäyttö.
Arviointikriteerit tai mittarit, joilla kuvataan
onnistumista menestystekijöiden mukaan
Biojäteseuranta
Ympäristöystävälliset tuotteet ja pakkaukset

Vuositavoite 2002-2003
Seuranta 4 kertaa vuodessa /
tulosyksikkökohtainen tehostaminen 5 %
Lähtötilanne selvitetään vuoden 2002 aikana,
jonka jälkeen annetaan vuositavoite
vuodelle 2003.
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Tarvittavien ohjeiden laadinta
Jotta saavutetut kestävää kehitystä edistävät
toimet tulisivat osaksi normaalia jokapäiväistä työtä, hyvät toimintamallit ja –tavat on tarpeellista ohjeistaa.
Oulun Jätehuollossa kaikissa toimintajärjestelmän mukaisissa työ- ja menettelytapaohjeissa on ohjeisiin sisällytetty työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat. Esimerkkinä ote “Seka- ja rakennusjätteen tiivistystä
ja penkkatyöskentelyä” koskevasta työohjeesta.
Oulun logistiikan jäteohjeessa kerrotaan jätehuollon perusasiat ja vastuutetaan jokainen
työntekijä huolehtimaan omasta osuudestaan.

JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE
MUOVIT
Kutistekalvo/muovi kerätään sinisiin keräyslaatikoihin.
PAHVI
Sellaiset pahvilaatikot, joita ei käytetä uudelleen
puretaan ja kerätään pahvinkeräyshäkkiin.
Uudelleen käytettävät pahvilaatikot säilytetään
Bio-pisteessä.
PAPERI
Vihreään paperinkeräyslaatikkoon kerätään:
- sanoma- ja aikakauslehdet
- mainokset, esitteet ja vastaavat
- uusiopaperi, vaalea pakkauspaperi
- valkoiset/värilliset kopiopaperit
- kirjekuoret
Älä laita:
- teippejä, tarroja
- ruskeaa pakkauspaperia
- muovikalvoja, -taskuja
- kk mukeja, käsipyyhkeitä
SEKAJÄTE
Harmaaseen sekajäte-astiaan laitetaan ne jätteet, joita ei
voida laittaa muovin, pahvin tai paperinkeräykseen.
Esim. biojätteet, styrox, käsipyyhkeet. Tavoite on, että
sekajätettä tulee mahdollisimman vähän.

VASTUU LUONNOSTA ON JOKAISELLA!!

Ote "Seka- ja rakennusjätteen tiivistystä ja penkkatyöskentelyä" koskevasta
työohjeesta:
TYÖTURVALLISUUTEEN JA YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT ASIAT
Jätteen tehokas tiivistäminen vähentää
penkkapaloja, jotka ovat sekä työturvallisuus että ympäristöriskejä, koska paloissa syntyy ympäristölle ja terveydelle haitallisia savukaasuja. Tehokkaalla tiivistyksellä voidaan myös estää ympäristön roskaantumista sekä haittaeläinten pääsyä jätteisiin. Tehokas tiivistäminen säästää myös
kaatopaikkatilaa.
Tulipalon sattuessa, on Bomagissa alkusammutusta varten yksi 12 kg:n jauhesammutin. Penkkapalon sattuessa palopesäkkeen päälle ajetaan Bomagilla maita, mikäli penkalla niitä sattuu olemaan. Jokaisesta penkkapalosta on ilmoitettava jätehuoltomestarille. Jätehuoltomestari ilmoittaa asiasta edelleen OAKK:lle, ja dumpperit alkavat ajaa maita palopaikalle. Mikäli
penkkapaloa ei saada sammutetuksi itse,
on paikalle tilattava maakuormia sekä soitettava palokunta. (Vrt. menettelyohje
MO5_04, Penkkapalo).
Tiivistyskoneen kuljettajan suojavaatteisiin
kuuluvat mm. haalari / takki ja housut. Kuljettajan on aina käytettävä kuulosuojaimia
ja turvajalkineita. Lisäksi suojalasien käyttöä suositellaan.
Tiivistyskoneessa on ensiapulaukku työ- ja
henkilötapaturmien varalta.
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Seurannan järjestäminen
Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista
tulee seurata. Seurannan tulee olla säännöllistä ja edistymisestä tulee raportoida hallintokunnan/yksikön johdolle, lautakunnalle ja
muille keskeisille tahoille.
Yksiköissä, joissa kestävä kehitys on osa
ympäristöjärjestelmää seuranta toteutetaan
sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteydessä. Auditointien tulokset käsitellään johdon
katselmuksissa. Vuonna 2002 Oulun Energia
ja Oulun Jätehuolto auditoivat “ristiin” eli
Oulun Energian tarkkasilmäiset auditoijat tarkastivat Oulun Jätehuollon toimintojen ympäristöasioita. Ulkopuolinen katsoo toimin-

taa aina uudesta näkökulmasta ja löytää kehitettävää!
Sekä opetustoimessa että päivähoidossa on
laadittu koulu- ja päiväkotikohtaisia ympäristöohjelmia ja runsaasti käytännön toimia
toteutetaan työyksiköissä. Opetusvirasto ja
päivähoito ja perhetyö seuraavat yksiköissä
tehtävää työtä hallintokunnan sisäisen kestävän kehityksen kyselyn avulla. Kysely toteutetaan muutamaan vuoden välein koko hallintokunnan laajuudessa. Tuloksista raportoidaan lautakunnalle ja ympäristövirastolle.
Päiväkotien kestävän kehityksen seurantakyselyyn vuodelta 2002 vastasi 47 päiväkotia ja
kaksi perhepäivähoidonohjaajaa.

Päiväkodin johtaja ja kestävän kehityksen yhdyshenkilö!
Vastaa alla olevaa kyselyyn 23.1.2003 mennessä ja palauta se palveluyksikköpäällikkö
Ulla Rissaselle kirjallisesti tai sähköisesti.
1. Onko yksikössäsi erillinen kestävän kehityksen ohjelma vai sisältyykö se opetus- ja toimintasuunnitelmiin kiinteästi?
2. Millaisia kestävän kehityksen päämääriä ja kehittämistavoitteita olette asettaneet viime
kaudelle?
3. Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
Kerro konkreettisia esimerkkejä!
4. Miten kestävää kehitystä edistetään perustehtävien toteutuksessa (esim. ympäristökasvatusta)? Kerro käytännön esimerkkejä!
5. Seuranta

Jos kestävän kehityksen yhdyshenkilö on vaihtunut, ilmoita uuden henkilön nimi.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Vuoden 2002 tapahtumien tarkastelu osoitti
kestävän kehityksen periaatteiden olevan entistä enemmän ja johdonmukaisemmin mukana kaupunkiorganisaation toiminnassa. Yritysmaailmasta jo tutuksi tullut ympäristöasioiden hallinta, samoin kuin ympäristönäkökulman huomioon ottaminen erilaisissa hankkeissa ja toimenpiteissä, on yleistynyt kaikilla
toimintasektoreilla.
Kestävän kehityksen politiikan päivitys on
selkeästi innostanut hallintokuntien toimintaa. Omien kestävän kehityksen ohjelmien
päivitys on käynnistynyt hyvin. Kolmannes
vastanneista kertoo saaneensa uuden ohjelman valmiiksi. Vielä keskeneräisten ja aloittamatta olevien ohjelmien valmistumisen tavoitteeksi voitaneen asettaa vuosi 2003.
Seurantakyselyn vastaukset osoittivat, että
yksiköt ovat yleisesti ottaen sisäistäneet hyvin omaan perustoimintaansa liittyvät kestävän kehityksen periaatteet ja niiden sisällyttäminen pitkän tähtäimen suunniteluun on
onnistunut hyvin. Suurimmassa osassa hallintokuntien ja liikelaitosten strategioista korostuu perustehtäviin liittyvät kestävän kehityksen ulottuvuudet ja omaan perustehtävään liittyvät ympäristöasiat sisältyvät niihin osin
jopa mallikelpoisesti. Aivan kaikissa kestävä kehitys ei kuitenkaan ole mukana, ja asia
vaatii vielä syventämistä.
Vuosittaisessa tavoitteenasettelussa on edetty ja kestävän kehityksen tavoitteiden viemisessä selkeästi osaksi talousarvioita on onnistuttu.
Hyvin kestävän kehityksen sisäistäneiden yksiköiden ohjelmien rinnalla on vielä muutamia, joissa oman toiminnan ympäristövaikutukset ja perustehtävän kestävän kehityksen
ulottuvuus on osin tunnistamatta. Joiltakin
osin herää myös kysymys, mennäänkö jo toiseen äärimmäisyyteen ja mielletään kaikki

toiminta kestäväksi kehitykseksi.
Vastauksissa vuosittaisena toiveena ollut henkilöstöresurssitarve on mukana edelleen. Niissä yksiköissä, joissa on osoitettu voimavaroja kestävän kehityksen edistämiseen, myönteinen tulos on myös selvästi nähtävissä.
Koko kaupunkia tarkastellen selvästi suurimpana puutteena kestävän kehityksen ohjelmien toimeenpanossa on seurannan hajanaisuus.
Yksiköiden kestävän kehityksen ohjelmien sisäinen seuranta ei toimi lautakuntatasolla.
Voidakseen sitoutua kestävän kehityksen edistämiseen luottamushenkilöiden tulee saada
säännöllistä tietoa asetuista tavoitteista ja
niiden toteutumisesta.
Kansallisen ympäristöterveysohjelman paikallinen toteuttaminen on Oulussa sisällytetty kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja
näin on vältytty monilta osin päällekkäisten
tavoiteohjelmien laadinnalta ja seurannalta.
Seurantakyselyssä esille nousseeseen ajatukseen kestävän kehityksen ohjelmien ja niiden seurannan integroimisesta täysin hallintokuntien strategioihin ja niiden seurantaan
on kuitenkin vielä suhtauduttava kriittisesti.
On selvää, että kestävän kehityksen tulee olla
kirjattuna strategia-asiakirjoihin, mutta toteutuakseen se vaatii asioiden yksityiskohtaista esille ottoa ja ohjeistusta.
Kestävän kehityksen käytännön työn edistyessä toimenpiteiden vaikutusten mitattavuus
ja/tai tunnistettavuus nousevat entistä merkittävämpään asemaan. Kestävän kehityksen
mittaaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Sisällön laaja-alaisuudesta ja monitahoisuudesta johtuen helposti ymmärrettävien ja ilmiötä kuvaavien mittareiden tai indikaattoreiden
osoittaminen on ongelmallista. Kestävän kehityksen seurannan haastavana tavoitteena on
kuitenkin siirtyä sanallisesta kuvauksesta yhä
enemmän kohti kaupungin muuhun seurantaan kytkeytyvää indikaattoritarkastelua.
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Kestävän
kehityksen
ohjelman
päivitys

Kestävä
kehitys osana
muuta pitkän
tähtäimen
suunnittelua

Kestävä
kehitys osana
muuta
vuosittaista
tavoitteen
asettelua

Tavoitteet
vuodelle 2002
esitetty

Tavoitteet
vuodelle 2003
esitetty

Liite 1. Kestävän kehityksen ohjelma ja tavoitteenasettelu

Hallintopalvelut, matkailupalvelut .............

hyväksytty kh 11.2.03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Suunnittelupalvelut ....................................

--

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Painatuskeskus ...........................................

aloitetaan keväällä 03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Yksikkö
Keskusvirasto

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut ..........

kyllä

Nallikari Camping .......................................
Tiedekeskus Tietomaa ...............................
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous ........................................

valmistuu 31.5.03

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Päivähoito- ja perhetyö .............................

aloitetaan keväällä 2003

kyllä

kyllä

ei

kyllä

Sosiaalityö ..................................................

valmistuu 30.6.03

ei

ei

ei

ei

Terveydenhuolto ........................................
...................................................................

sisällytetään strategiaan
ja visioon

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

valmistuu 28.2.03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ..........

valmistuu 31.1.03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Pohjois-Pohjanmaan museo .......................

hyväksytty 15.1.03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Kaupunginteatteri .......................................

-

-

-

ei

ei

Taidemuseo ................................................

valmistuu vuonna 2003

kyllä

ei

kyllä

ei

Nuoriso- ja kulttuurikeskus .........................

valmistunut

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Kaupunginorkesteri .....................................

valmistunut

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Vanhustyö ..................................................
Mielenterveys- ja vammaistyö ..................
Opetusvirasto ..................................................
Kulttuuritoimi

Nuorisoasiankeskus .........................................

valmistuu 31.5.03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Ympäristövirasto ..............................................

valmistuu helmikuu 03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Liikuntavirasto .................................................

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Tekninen keskus ..............................................

hyväksytty tekn.
ltk. 12.11.02

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Palolaitos .........................................................

ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

Rakennusvalvontavirasto ................................

aloitetaan tod. näk.
vuonna 2004

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Jätehuolto .............................................

ympäristöjärjestelmä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Konekeskus ......................................................

aloitettu 2002

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Vesi .......................................................

valmistuu 30.6.03

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Ateria ....................................................

valmistuu vuonna 2003

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Energia ..................................................

ympäristöjärjestelmä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Satama ..................................................

ympäristöjärjestelmä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Tietotekniikka ........................................

ei

kyllä

ei

ei

ei

Oulun Logistiikka .............................................

valmistuu vuonna 2003

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Comac ...................................................

valmistunut 29.8.02

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Katutuotanto .........................................

valmistuu 30.6.03

kyllä

kyllä

ei

kyllä

Oulun Työterveys ............................................
(tyhjä = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn, - = hallintokunta ei ole vastannut ko. kysymykseen)
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Liite 2. Hallintokuntien ja liikelaitosten vuonna 2002 esittämät toteutuneet kestävän kehityksen hankkeet ja toimenpiteet

KESKUSVIRASTO
Hallintopalvelut, matkailupalvelut
Koulutus, kaupungin henkilökunnan ja
luottamushenkilöiden ympäristövastuun ja
–tietoisuuden lisääminen Oulun kaupungin
keskitetyn koulutusohjelman avulla, elinikäinen oppiminen
- Kestävän kehityksen elementti sisäänrakennettuna 16:ssa keskitetyn ohjelman
koulutuksessa: Seutuyhteistyö- ja elinkeinostrategia, Kaupunginhallituksen toimintakulttuuri, Lautakuntien jäsenten koulutus,
Johdon koulutus, Esimieskoulutus, Yhteistoiminta ja työsuojelu, Pohjois-Suomen
työmarkkinaseminaari, Tasa-arvokoulutus,
Poikkeusolojen suojelukoulutus, Kunnan
toimintaa ohjaavat lait, Arkistotoimen koulutukset, Turvallisuuskysymykset palvelutehtävien hoitamisessa, Virastomestarien
oppisopimuskoulutus, Asiakaspalvelukoulutus ja teemaa on käsitelty myös kielikoulutuksessa. Osa koulutuksista on pitkäkestoisia ja useampia erilaisia koulutuskokonaisuuksia sisältäviä koulutusohjelmia.
Viestintä, säännöllinen tiedottaminen kaupunkilaisille ja henkilökunnalle, sähköisen
viestinnän kehittäminen
- Kaupungin www-sivujen uudistaminen
Toimiva lähidemokratia, asukastupatoiminnan kehittäminen, alueellisen yhteistyön käynnistäminen
- Toiminta-avustukset 30:lle lähidemokratiayhteisölle
- Alueellisen yhteistyön organisointi 12 suuralueella + alueellinen toimintaraha
- 2 aluetyöntekijää
- Asukastupien ennaltaehkäisevän toiminnan
kehittäminen
- Tiedottaminen, lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen
- Tietoyhteiskunnan kehittäminen kansalaisyhteiskuntana (asukastupien tietotyötorit)

- Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: Jelppi-vapaaehtoistoiminnan Oulun verkosto,
uusien vapaaehtoisten kouluttaminen
Kasvatusyhteistyöhanke, yhteisöllisyyden
tukeminen asuinalueilla kannustamalla
hallintokuntia ja alueilla toimivia yhteisöjä yhteistyöhön
- Nuorten ryhmätoiminnan syventäminen
- Kotikoulutoimikuntien toiminnan kehittäminen
- Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen
- Koulutustilaisuudet
Kansainvälisyys, suvaitsevaisuuden edistäminen, monikulttuurisuus voimavarana
- Oulu vuoden 2002 Unicef-kaupunki, tapahtumat ja keräys
Suhdetoiminta, toiminnan sisältö kestävän
kehityksen periaatteiden mukainen
- Paikallisten raaka-aineiden, lähiruoan suosiminen paikallisen yrittäjyyden tukeminen
- Ei käytetä kertakäyttöastioita, uusiomateriaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan
Seutuyhteistyö, Oulun seudun kuntien yhteistoiminnan edistäminen
- Seutuyhteistyön kehittäminen
- Seutuyleiskaava
Taloudellinen kestävyys ja yritystoiminta,
kestävän kehityksen huomioiminen Oulun
seudun elinkeinostrategiassa, Ympäristöala
edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa
- Kasvusopimuksen v. 2006 ympäristöklusterin hanketoimintaa rahoitetaan Tavoite 2
–ohjelman määrärahoista
Kestävä kehitys ja keskusviraston henkilökunta, asennekasvatus, uudet toimintatavat
- Keke-tiedottaminen
Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu –hanke,
verkko- ja mobiilipalveluiden toimintaprosessien kehittäminen
- Verkko- ja mobiilipalvelupilotoinnit, esim.
Octopus –hanke, liittyminen valtakunnalliseen Lomake.fi -kehittämishankkeeseen
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Suunnittelupalvelut
- Oulun yleiskaava 2020
- Seutuyleiskaava
- Oulujokivarren osayleiskaava

Painatuskeskus
- Kehitteen ja kiinnitteen käytön ohjaus ja
säätö

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Päivähoito ja perhetyö
- Järjestettiin koulutustilaisuus kestävästä
kehityksestä, 53 osallistujaa
- Toteutettu kysely kaikille päiväkodeille
kestävästä kehityksestä ja kyselyn pohjalta käynnistetään päivähoidon oman kestävän kehityksen ohjelman laadinta
- Timosenkosken luontokoululla ja Huutilammen luontopolulla luonto-ohjelmat päiväkodeille
(seuraavat esimerkit koottu eri päiväkotien
toteuttamista toimista, kyselyyn vastasi 47
päiväkotia ja 2 perhepäivähoidonohjaajaa)
Jätteen synnyn vähentäminen, lajittelu,
kierrätys
- Jätteiden kierrätys ja lajittelu, kompostointi, maatumiskokeiden teko
- Jäte- ja kierrätysmateriaalien käyttö askartelussa ja toiminnassa
- Luonnonmateriaalien keräys ja käyttö toiminnassa
- Liikuntavälineiden kierrätys päiväkotien ja
perheiden kesken
- Tavaroiden/kalusteiden kierrättäminen päiväkotien välillä
- Muovituotteiden harkittu käyttö, muovipussien säästö
- Hankintojen keskittäminen, harkinta, hankitaan laadukasta ja kestävää, korjataan,
käytetään kirjastoa, kirjastoauton vierailu
päiväkotien pihalla, käsipyyhepaperien
puolittaminen
Lähiympäristö mukana toiminnassa
- Retkeily, elämykset, havainnointi, tarkkailu, linnunpönttöjen rakentaminen, eläimiin
tutustuminen, roskaantuminen – siivoustalkoot, jokamiehen oikeudet

Hyvinvointi ja turvallisuus
- Turvallinen ilmapiiri
- Arvot ja asenteet myönteisiksi, myönteinen palaute
- Toisen kunnioittaminen
- Perinteiden kunnioitus
- Hyvä käytös
- Yhteistyö eri tahojen esim. srk:n kanssa
Teemapäivien järjestäminen
- Lumivallien lumo
- Luonnonmateriaalityö –näyttely
- Puistopeikko –työpaja
- Luontotaideteos –näyttelyt
- Luontopolkuretket
- Kirpputorit, vaihtotorit
- Toritapahtuma omalla pihalla
- Roska päivässä –kampanja
- Perinnepäivät
- Majan rakennus talkoot
- Luontopäiväkirjat, luontokortit
- Pihatapahtumat ja -juhlat
- Puun taimien istutus
- Kasvien kasvatus
- Seikkailumetsä –tapahtuma

Sosiaalityö
- Olemassa olevien tilojen mahdollisimman
tehokas hyödyntäminen

Terveydenhuolto
- Tavoitteena on parantaa palvelujärjestelmää sekä tukea ja parantaa ihmisen omia
edellytyksiä hallita elämäntilanteitaan,
edistää terveyttään ja sosiaalista selviytymistään.
- Potilastyössä käytettävien materiaalien järkevä käyttö
- Apuvälineissä on toiminnan luonne kestävää kehitystä edistävää; apuvälineet kierrätetään, poistoon menevät lähetetään/lahjoitetaan eteenpäin välineiden kunnon mukaan (romutettavaksi, ulkomaille). Apuvälinetalon valmistuminen ja uusi toimintamalli tulevat vielä tehostamaan tätä.
- Pahvipakkausten, lehtien, toimistopaperin
kierrätys
- Talvipyöräilyprojekti: työmatkoista hyötyliikuntaa
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OPETUSVIRASTO

Oulun kaupunginorkesteri

- Parannetaan koulujen valmiuksia ympäristökasvatuksen antamiseen, täydennyskoulutus, pilottikoulujen ympäristöohjelmat
- Edistetään työyhteisöjen sosiaalista kestävyyttä ja henkilöstön jaksamista, TYKYtoiminta alueittain / kouluittain
- Osallistuminen Unicef-kaupunki kampanjaan
- Luontokasvatus, esim. luontokoulussa vierailleet oppilasryhmät
- Koulujen ympäristöpäivät esim. Pohjankartano, Maikkula ja Kuivasjärvi
- Opettajien koulutus esim. metsäviikko
- Taksvärkkipäivät, kummilapsitoiminta
- Oppilaiden elämänhallinnan tukeminen
esim. kerhotoiminnan, tukiopetuksen ja erityisopetuksen lisääminen

- Ihmisten henkisen ja sosiaalisen kestämisen ja jaksamisen helpottaminen: monipuolisen ja korkeatasoisen musiikin tarjoaminen erilaisille kuulijaryhmille lapsista vanhuksiin, mm. Harry Potter -koululaiskonsertit
- Orkesterin taiteellinen kehittäminen ja nousu kansainvälisesti merkittävälle tasolle: 4
uutta soittajan tointa vuosille 2002-2003,
1-2 kutsua ulkomaan kiertueelle ja/tai huomattaville kotimaisille festivaaleille / vuosi
- Energian kulutuksen vähentäminen: energiataloudelliset laitteet ja koneet
- Jätteiden lajittelu
- Orkesteri on kehittänyt Oulun seudun yrityksille yrityslippumallin, joilla yritykset
voivat palkita tai edistää oman henkilökuntansa tai sidosryhmänsä hyvinvointia
- Perhelippu, jolla pyritään houkuttelemaan
koko perhe yhdessä nauttimaan konsertista

KULTTUURITOIMI
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
- Poistetun aineiston myynti
- Toimistojätteen uudelleenkäyttö päiväkodeissa
- Logistiikka, palautuksia ja varauksia kuljetetaan päivittäin kirjastojen välillä
- Paperin kulutuksen vähentäminen

Pohjois-Pohjanmaan museo
- Ongelmajätteiden määrän vähentäminen
- Materiaalien uusiokäyttö ja säästö

Taidemuseo
- Jätteiden määrän vähentäminen sähköistä
tiedottamista suosimalla
- Käytetyn materiaalin kierrättäminen päiväkotien käyttöön
- Ekologisen ajattelun levittäminen käytännön taidekasvatustyöllä
- Kuplamuovijätteen lajittelu

Nuoriso- ja kulttuurikeskus
-

Ison salin peruskorjaus
Pienen salin peruskorjaus
Kopiokoneen ja tietokoneiden uusiminen
Kiinteistön kunnossapito (lattiat, seinät
yms. maalaus)
- Uuden jäteastiasuojan rakentaminen

NUORISOASIAIN KESKUS
- Nuorisotiedotuspiste Napin ympäristökasvatus materiaalia täydennettiin
- Työpajoilla annettiin ympäristönsuojeluun
liittyvää koulutusta
- Nuorille toteutettiin ympäristöaiheita sisältävä leiri/kurssi
- Nuorisotalojen jätteiden lajittelua ja kierrättämistä parannettiin
- Hankinnoissa on suosittu ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja yhteistilauksia
- Asiakirjat kopioidaan kaksipuoleiseksi aina
kun se on mahdollista
- Päivitetty nuorisoasiainkeskuksen oma tavarapörssi, jonka kautta kierrätetään nuorisotalojen pelit, lehdet jne.
- Tiedonvälitystä sähköpostin kautta lisätty
- Järjestökirjeet sähköpostilla
- Neppi-hanke edistää hyvinvoinnin tasa-arvoista jakautumista ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Ympäristön kuormitus vähenee
sähköisen palvelun laajenemisen myötä –
paperimateriaalin tuottaminen, säilytys ja
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-

-

-

kuljetus vähenee – paperijätemäärät pienenevät.
Yhteistyö Välivainion toimivan Kestävän
kehityksen talon kanssa tiivistynyt vuonna
2002
Välineistön kierrättäminen nuorisotalotoiminnassa ja iltapäiväkerhotoiminnassa
Leireillä luonnossa esim. kalastusleirit kestävää kehitystä tukeva periaate: “Leiripaikka jätetään aina parempaa kuntoon kuin se
sinne tultaessa”
Nuorisotaloilla ja iltapäiväkerhoissa materiaalien uusiokäyttö esim. askartelu

YMPÄRISTÖVIRASTO
Paperin kulutuksen vähentäminen
- Laadittiin ja otettiin käyttöön ohjeistus ja
aloitettiin kulutuksen tilastointi, paperia
säästyi 24 %/työntekijä
Kuntalaisten ja kaupungin henkilökunnan
ympäristötietoisuuden lisääminen
- Energiansäästökampanja yhteistyössä Oulun Energian, Oulun Jätehuollon, teknisen
keskuksen ja Kiimingin ja Haukiputaan
kuntien kanssa, Motivan tunnustus onnistuneesta tiedotuksesta
- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisohjelma ja –seminaari
- Osallistuminen koulujen ympäristöpäiville Maikkulan ja Pohjankartanon yläasteilla sekä Timosenkosken luontokoulun metsäviikolle
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman koordinointi
- Ohje hallintokunnille kestävän kehityksen
ohjelmien päivittämiseksi
- Osallistuminen kestävän kehityksen tilaisuuksiin konekeskuksessa, sosiaali- ja terveystoimessa sekä Kaukovainion koululla
- Viraston kestävän kehityksen ohjelman
päivittäminen
Ympäristötiedon tuottaminen
- Ympäristön tila –raportti
- Rumputuksen ympäristöliite
- Luonnon monimuotoisuutta merenrantalehdoista avosoille –esite

Ympäristöasioiden hoidon ja valvonnan
kehittäminen
- Rakennusalan jätehuoltokartoitus ja ohjeistus sekä valvonnasta jne. sopiminen rakennusvalvonnan kanssa
- Omakotityömaiden jätekeräyskokeilu
Ympäristöterveysohjelman tavoitteet osaksi Oulun kaupungin kestävän kehityksen
ohjelmia
- Neuvottelut kansallisen ympäristöterveysohjelman tavoitteista ja niiden sisältymisestä hallintokuntien kestävän kehityksen
ohjelmiin
Ulkomyyntiohjeet
- Ohjeiden uusiminen ja niistä tiedottaminen,
noudattamisen valvontaprojekti
Toiminnan kehittäminen laboratoriossa
- Kirjallinen esitys asiakkaille dialyysivesien vastaanoton keskittämistä samaan ajankohtaan, jolloin säästetään mm. materiaalia (uunit, reagenssit) ja aikaa
- Tutkimus agarien säilyvyydestä. Säilyvyyttä pidentämällä säästetään materiaalia
- Materiaalia säästetään mikrobiologian
työssä viljelemällä mahdollisesti useita
kalvoja samalla agarelatusainemaljalla (toteutetaan niin, ettei laatu pääse kärsimään)
- Lasisten astioiden käyttö elintarvikemikrobiologian työskentelyssä aina kun se on
mahdollista (mm. patogeeninäytteet käsitellään kertakäyttöastioissa terveydellisistä syistä)

LIIKUNTAVIRASTO
- Vanhoja rakenteita kuntoon peruskorjauksin
- Hiekkakenttien muuttaminen keinonurmikentiksi
- Lähiliikunnan edistäminen (sportti-starttiavustukset, ACTION ja urheilukoulut)

TEKNINEN KESKUS
Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
- Toppilansaaren asemakaavoituksessa ko-
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keilu asukaslähtöisestä asuntoalueen suunnittelumenetelmästä. Asukastestiryhmää
käytettiin suunnittelun apuna.
- Vuorovaikutteisen suunnittelun toimintatavat käytössä kaikissa asemakaavaprosesseissa ja muissa yleisiä alueita koskevissa
suunnitteluhankkeissa.
- Kaavakokoukset ja -seminaarit osana merkittävimpien kaavojen laadintatyötä.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
(OAS) laadittiin lähes kaikkiin asemakaava- sekä katu- ja puistoalueita koskeviin
hankkeisiin.
- Yleisölle tiedottaminen esim. Maikkulan
suuralueen asukaskokouksen yhteydessä.
- Internet-karttapalvelin käytössä
- Oulun luonnonsuojelualueet ja luonto-kohteet -esite valmistui
- Osallistuminen Timosenkosken luontokoulun metsäviikkoon
Kestävän kehityksen politiikan integrointi
teknisen keskuksen strategiaan ja
osaksi jokapäiväistä toimintaa
- Strategiaseminaarissa maaliskuussa 2002
integroitiin kestävän kehityksen kriittisiä
menestystekijöitä teknisen keskuksen strategiaan
Luottamushenkilöiden ja teken henkilöstön
henkilökohtaisen sitoutumisen vahvistaminen kestävän kehityksen politiikan toteuttamisessa
- Tekninen keskus avusti työntekijöitä pyöräilykypärän hankinnassa.
- Viestinnän toimenpiteillä siirryttiin painotuotteista sähköisiin välineisiin.
- Paperitulosteiden määrän vähentämiseen
tähtääviä toimenpiteitä ovat olleet: Intranetin kakkosvaiheen projektisuunnitelma,
Extranetin osittainen toteutuminen, tiedotteiden lähettäminen joukkoviestimille sähköisesti
Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen ja elinvoimaisuuden lisääminen
- Myllyojan palvelukeskuksen palvelutilojen
laajentaminen ja lähiympäristön parantamistoimenpiteet, asemakaavan tarkistaminen

- Koskelan palvelukeskuksen palvelutilojen
laajentaminen ja lähiympäristön parantamistoimenpiteet, asemakaavan tarkistaminen
- Niittyaron liikenneympäristön ja viheralueiden parantamistoimenpiteet, asemakaavan tarkistaminen
- Kaupunginosia yhdistävän kevyen liikenteen yhteys ratapiha-alueen poikki mahdollistettiin asemakaavalla, Kiskopolku
- Kaukovainion ostoskeskuksen perusparannus
- Viheraluejärjestelmätyö: Nykäsenrannan
ympäristöselvitys
- Yleiskaavaehdotuksen ympäristövaikutusten arviointi
- Merenranta-alueiden suunnittelu: Kempeleenlahden luontopolku ja ympäristönhoitotöitä toteutettu
Oulun omaleimaisuuden säilyttäminen ja
korostaminen
- Oulun arkkitehtuuripoliittinen ohjelma laadittiin
- Oulun rakennushistorian selvitystyö asemakaavoituksen ja restaurointisuunnitelmien pohjaksi käynnistettiin
- Intiön vanhan puukasarmialueen ja kivikasarmirakennusten suojelu ja rakennusten
uusi käyttö ratkaistiin asemakaavalla
- Tuiranpuiston vanhojen rakennusten suojelu ja puistoalueen käytön turvaaminen
asemakaavalla
- Hollihaassa As Oy Kiilan rakennusten ja
pihapiirin suojelu asemakaavalla
- Osallistuminen rakennetun kulttuuriperinnön suojeluohjelman laatimiseen
Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito
- Kalakantoja hoidettu: Velvoite- ja vapaaehtoiset istutukset hoidettu. Ravun kotiutusistutuksia Oulujokeen suoritettu.
- Metsien hakkuutähteen haketuskokeilu toteutettiin toimittamalla 3942 hakekuutiota
Toppilan voimalaitokselle.
- Kuivasjärven ja Pyykösjärven osalta käynnistettiin perustietojen kerääminen järven
tilan ja kunnostamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Tietojen keräys aloitettiin
kuormitusselvityksellä.
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- Suistoalueen suunnittelu ja rakentaminen:
suiston maankäytön suunnittelu, Hupisaarten rantareitin ja valaistuksen rakentaminen, Hietasaaren reitistöjen suunnittelu ja
rakentaminen
- Merikosken kalatien suunnitelmat valmistuivat toukokuussa 2002. Pohjois-Suomen
ympäristölupavirastolta saatiin lupa Merikosken kalatien rakentamiseen. EU-hankkeena toteutettava kalatie sai myös rahoituspäätöksen.
- Kevyen liikenteen väylät, sillat ja ympäristötöiden suunnittelun ja toteutuksen
urakkakilpailu pidettiin syyskuussa ja rakennustyöt alkoivat marraskuussa.
Teknisen keskuksen resursointi ja henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen
- Resursointiin liittyviä organisaatiojärjestelyjä tilapalveluissa
Kaupunkikeskustaa kehitetään tehostamalla keskustan käyttöä asuntoalueena, luomalla edellytykset monipuolisiin palveluihin sekä parantamalla keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkuneuvoilla sekä ylläpitämällä puistoja ja puistometsiä keskustan tuntumassa
- Keskustakortteleiden kehittämistä jatkettiin korttelisuunnitelmilla: Kauppuri-kortteli ja Autotori
- Maankäytön muutosalueiden hyödyntäminen: Etu-Lyötyn osa-alueen (korttelit 32 ja
39) asemakaavoittaminen asuntokäyttöön
- Maankäytön muutosalueiden hyödyntäminen: Etu-Lyötyn alueen asemakaavoittaminen asuntokäyttöön
- Keskustan katuympäristön yleissuunnittelu
- Hallituspuiston ja kaupunginojan ympäristön suunnittelu, rakentaminen aloitettu
- Kalliotilojen suunnittelu
Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja
maankäytön muutosalueiden hyödyntäminen
- Kaupunkirakennetta tiivistävät ja eheyttävät asemakaavoituskohteet:
- Intiön kasarmialueen asemakaavoittaminen
uuteen käyttöön
- Kuivasrannan asuntoalueen uudisasema-

kaava
- Hintan-Parkkisenkankaan asemakaavan
tarkistaminen ja täydentäminen
- Oulunsuun sairaalan alueen asemakaavoittaminen asuntokäyttöön
Maankäytön muutostilanteiden hallinta
- Maaperän puhtaus: maaperän kunnostamistöitä tehty Iinatissa, Toppilassa ja Pateniemessä ja kunnostamisselvityksiä Toppilansaaressa
- Toppilansaaren ympäristörakentaminen
- Ylijäämämaiden läjitys; YVA-selvitys valmistunut
Toimiva liikennejärjestelmä
- Liikennemelun torjuntaohjelma valmistui
vuoden 2002 aikana
- Melusuojauksia rakennettu Kuusamontien
varteen
- Matkakeskuksen suunnittelu aloitettu
- Oulun seudun yleiskaavaan liittyvää liikennejärjestelmä työtä tehty (Ehdotus
26.11.2002): Oulun keskustan saavutettavuutta sekä henkilö- että joukkoliikenteellä tuetaan. Kevyen liikenteen pääverkkoa
täydennetään puuttuvilta osiltaan. Seudun
joukkoliikenne perustuu jatkossakin linjaautoliikenteeseen. Joukkoliikenteen käyttöä pyritään lisäämään, mikä merkitsee
kuntien nykyistä suurempaa panostamista
joukkoliikenteen tukemiseen.
- Viherverkostoa kehitetään nykyistä yhtenäisemmäksi muodostamalla Oulujoen
suisto keskipisteenä virkistys- ja vapaa-ajan
verkosto, johon kuuluvat seudun kuntien
merkittävimmät virkistysalueet.
- Pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä
toteutettiin Lintulammentiellä, Tervahovintiellä (alikulku ja melusuojaus), Vaalantiellä (alikulku) ja Raitotiellä. Syynimaantien
pyörätieverkostoa parannettiin. Ajohidasteita rakennettiin koulureiteille Kaakkurissa ja Koskelassa.
- Liikenne- ja viestintäministeriön kevyen
liikenteen tutkimusohjelmaan, Jaloin –
hankkeeseen liittyen tekninen keskus on
ollut mukana kolmessa tutkimushankkeessa:
- Talvipyöräilytutkimus
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- Kiinteistöjen pyöräpysäköinnin järjestelyt
–tutkimus
- Kävelyosuuksien lisääminen lyhyillä matkoilla –tutkimus
Edellytysten luominen yritystoiminnan sijoittumiselle Oulun kaupunkiin
- Oulunportti, korkean teknologian työpaikka-alue asemakaavoitettiin Kaakkuriin
- Oulun alueen logistinen keskus Äimärautiolle, yhdistettyjen kuljetusten terminaalialueen asemakaava laadittiin
- Rusko Imago -projekti: Projektin tavoitteena oli löytää ideoita ja keinoja Ruskon
yleisilmeen ja imagon ja sitä kautta olemassa olevan teollisuusalueen vetovoiman
parantamiseen. Ideasuunnittelun tuloksena
oli joukko hanke-ehdotuksia. Suoraan alueen ilmeeseen vaikuttavista ympäristöhankkeista on muodostettu EU-hanke, joka
käynnistyi vuoden 2002 lopulla.
Rakennetun omaisuuden suunnitelmallinen
ylläpito
- Huoltokirjaohjelma tehty
Tilaajatoimintoja kehittämällä edistetään
kestävän kehityksen politiikan toteuttamista
- Asemakaavoitettavien alueiden kaavarunkovaihtoehdoista laaditaan kustannusvaikutusvertailu. Investointikustannukset ovat
osana päätöksentekoprosessia.
Ympäristökuormituksen vähentäminen
- Viljelijöiden ympäristötukikoulutus toteutunut
- Mittaus ja geotekniikka hankki uuden monitoimikairauskoneen. Uuden koneen myötä öljyvuodot ja pakokaasupäästöt vähenevät.
- Kertakäyttömukien käyttö lopetettiin kokonaan ja siirryttiin keraamisten kuppien
käyttöön
Rakentamisen koko elinkaareen liittyvien
haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja ehkäisy
- Siivoustekniikan huomioiminen rakennuksen suunnittelussa
Teknisen keskuksen päivittäisistä toiminnasta syntyvien jätteiden vähentäminen ja
kierrätyksen tehostaminen

- Vuoden 2002 aikana siirryttiin keskitettyyn
toimistotarvikkeiden hankintaan ja varastointiin, kerroskohtaisista varastoista luovuttiin
- Paperitiedotteista luovuttu lähes kokonaan,
sähköpostin käyttöä tehostettu
- Vanhat kalusteet vaihdettu ergonomialtaan
parempiin uusiin

PALOLAITOS
- Uusittu kopiokone, jolla voidaan säästää
paperia
- Ovet pidetään kiinni kulunvalvonnan avulla, jolloin säästyy energiaa

RAKENNUSVALVONTAVIRASTO
Rakennusten kosteudenhallinta
- Rakentamisen kosteudenhallinnan ja kestävän kehityksen projekti vuosille 20022004
- Rakentamisen laadun kehittämisprojekti,
Oulun Asuntomessut, 2003-2005
- Rakennusvalvonta järjesti valtakunnallisen
nelipäiväisen kosteudenmittauskoulutuksen ja tentin, jonka läpäisseet henkilöt voivat hakea VTT:ltä kosteuden mittaaja –sertifiointia. Koulutukseen osallistui 120 henkilöä.
- Projekteja edistämään on palkattu laatupäällikkö
Rakennusten elinkaariajattelun soveltaminen lupavalmistelussa
- Ekologista tehokkuutta (energian kulutus
ja elinkaari rakentamisessa) arvottamaan
on palkattu asiantuntijaksi Martti Hekkanen VTT:ltä. Rakennusvalvonnalla ja
VTT:llä yhteistyösopimus vuoteen 2005
saakka.
Asiakaspalvelun parantaminen
- Rakennusvalvonnan palvelupiste työmaalla
Kiviharjussa kesällä 2002
- Henkilökuntaa lisätty ruuhka-aikana, henkilökunnan loma-aikana sekä keväällä ja
kesällä 2002
Tiedottaminen ja ohjaus
- Kosteudenmittauskoulutuksesta ilmoitta-
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minen Kalevassa
- “Arkkitehtuuria Oulussa” –julkaisu rakennetun ympäristön esteettisenä arviointina
ja mainonta siitä Kalevassa
Henkilökunnan koulutus
- Rakennustarkastusyhdistyksen koulutus
Kouvolassa
- Xcity –koulutusta (uusi rakennusvalvonnan
tietokoneohjelmasovellus)
- Asuntomessut Kotkassa 2002
- Sisäinen neljän kuukauden koulutus vuonna 2002: rakennustyömaan kosteudenhallinnan riskikohtien kartoitus ja rakenteiden
rakennusfysikaalinen toiminta, yht. 15 tuntia.

-

-

OULUN JÄTEHUOLTO
- Sekajätemäärä vähentynyt noin 1,5 % asukasta kohden, kun tavoitteena oli 3 %
- Vastaanotettujen ongelmajätteiden määrä
lisääntynyt 26 % edellisvuodesta, kun tavoitteena oli 10 %
- Hyötyjätteiden määrä lisääntynyt 29 %
edellisvuodesta, kun tavoitteena oli 15 %
- Suljetun kaatopaikan maisemointityön eteneminen 3 ha
- Biokaasun talteenotto (imuputkilinjan rakentaminen). Ulotetaan kaatopaikan uudelle osalle.
- Ruskon jätekeskuksen ympäristön kunnossapito- ja siistimistyöt
- Henkilöstön ammattitaitoa ja työkykyisyyttä ylläpidetään ja edistetään koulutuksen avulla; ympäristöhuollon ammattitutkinto; työsuojelukoulutus sekä yhteistyö ja
vaikuttamistaidon koulutus
- Jätteen synnyn ehkäisyyn liittyvä neuvonta; kohdistetaan erityisesti yrityksiin ja oppilaitoksiin
- Jätemateriaaleja hyödynnetty mm. vanhan
kaatopaikan maisemoinnissa, aitojen teossa, kaasunkeräysjärjestelmien rakentamisessa, opetusmateriaalien ja työmaateiden
teossa
- Rakennusjätteen käsittelymaksuja nostettiin jätteen hyötykäyttöön ohjaamiseksi.
Rakennusjätteen vastaanottohinnan korotus

-

-

-

-

-

vähensi vastaanotetun rakennusjätteen
määrää noin 10 % edellisvuodesta.
Ekotehokkuutta opastavaa neuvontaa on
annettu enemmän kuin edellisenä vuonna.
Hakkeen energiakäyttö lisääntynyt
Jätekuormia tarkastettu 39 kpl vuoden aikana, tarkastusvastuu jätehuoltoteknikolla
Jäteneuvonnan osalta osallistuttiin erilaisiin yleisötapahtumiin ja teemaviikkoihin.
Oulun Jätehuolto oli mm. mukana Motivan energiansäästöviikon toteutuksessa,
järjesti Nuukuusviikon näyttelyn yhdessä
yhteistyökumppanien kanssa ja osallistui
mm. Rakentajamessuille, Tyrnävän perunamarkkinoille ja Turvallisuus-Expo –tapahtumaan Kempeleessä.
Oulun Jätehuolto julkaisi perinteisen joka
kotitalouteen jaettavan jäteoppaan Oulun
Jätehuollon toimialueella (90 000 kpl)
Jätevaris Oiva Roina valisti jätteentuottajia paikallisradiomainoksissa.
Ongelmajätekeräys järjestettiin kaikissa
muissa yhteistyökunnissa paitsi Hailuodossa.
Oulun Jätehuollon henkilökunta esitteli jätteenkäsittely- ja kierrätystoimintaa Ruskon
jätekeskuksessa sekä Toppilan kierrätyskeskuksessa koulujen ja opistojen opiskelijoille.
Ouluun rakennettiin kaksi uutta ekopistettä: toinen Koskelaan ja toinen Kaukovainion ostoskeskukseen.
Metallin keräystä rakennusjätepenkasta tehostettiin yhteistyökumppanin avulla, metalliromua on kerätty penkalta 458 t
Kaksipuolista kopiointia on lisätty
Kaatopaikan tarkkailusuunnitelma on päivitetty vuoteen 2004
Häiriö- ja poikkeustilanteiden sekä reklamaatioiden kirjaamista on tehty
Ongelmajätepisteiden lisäämisestä tekeillä selvitys
Kompostointilaitokselle asennettu lisäilmastuslaitteet prosessin parantamiseksi
Ruskon jätekeskuksen ongelma- ja hyötyjätepisteiden parantaminen
Työsuojelutarkastuksia on tehty jätteenkäsittely-yksikössä
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- Sisäinen tiedote OIVA ilmestyy joka kuukausi
- Toimiston lajittelua parannettu biojätteen,
pahvin ja keräyskartongin osalta

KONEKESKUS
- Päästöt otetaan huomioon uusia ajoneuvoja hankittaessa
- Laatukäsikirjan laadinta

OULUN VESI
- Veden laadun parantaminen, vedenpuhdistamoiden käytön hienosäätö
- Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjaveden
turvaaminen Oulun kaupungin tulevaisuuden vedentarpeita varten, suunnitelma valmis
- Organisaation kehittäminen, kehittämispäällikön viran perustaminen, suunnittelun
yhdistämien verkostot-yksikköön
- Viinivaaran pohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja yleissuunnitelma
- Taskilan jätevedenpuhdistamon parannussuunnitelma
- Kaupunginojan kaupungintalon padon uusiminen koskimaiseksi pohjapadoksi

OULUN ATERIA
- Biojätteen seuranta 4 krt/vuosi, yksikkökohtainen biojätteen tehostamistavoite 5 %
- Ravitsemusneuvonta

OULUN ENERGIA
Ilmanlaadun parantaminen: uusiutuvien
energialähteiden käytön edistäminen ja
ajan tasalla oleva savukaasupäästöjen seuranta
- Tuulivoimakapasiteetin lisääminen
- Puulla ja turpeella toimivan lämpökeskuksen sijoitusselvitys Kiiminkiin
- Merikosken yläpuolen (Rautasillan yläpuoli) patoamisen poistaminen (luotausselvitys tehty)

- Tuetaan taloudellisesti metsähakkeen toimittamista kehittämistarkoituksessa
- Prosessitietokoneen tietojen keruuohjelman ja raportoinnin uusiminen, prosessitietokoneen laskentaohjelmiston uusiminen
- Tuulivoimahankkeiden kehittämisselvitysten tukeminen
- Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
ja energiansäästötoimet Oulussa –selvitys
ja seminaari
Pölyongelman vähentäminen voimalaitoksella ja sen lähiympäristössä
- Voimalaitoksilta lähtevistä polttoainerekoista pestään vuosittain vähintään 95%,
kun ulkoilman lämpötila on enemmän kuin
-2°C
- Lietteenpoiston parantaminen lietepumpuilla
- Pesuhallin ovien toimivuuden parantaminen
- Pölyämisen vähentäminen piha-alueella
esim. vastaanottohallien ovipuhaltimien
korjaaminen tai uusiminen selvityksen
pohjalta ja ovien käytön valvonta ja ohjeistaminen
Jätteiden hyödyntämisen edistäminen, kaatopaikkakuormituksen vähentäminen
Jätehuollon kehittäminen:
- Teknistaloudellinen selvitys syntypaikkalajitellun polttokelpoisen jätejakeen hyödyntämisestä energiantuotannossa
- Opastus, koulutus, tiedottaminen, asenteiden muokkaus esim. pienryhmissä
- Jätteiden keräyspisteiden parantaminen ja
jäteastioiden merkitseminen
- Käytöstä poistettujen pylväiden käsittely ja
kierrätys
- Omassa toiminnassa syntyvän polttokelpoisen jätteen poltto
- Työmaiden ympäristösuunnitelmien mukaiseen toimintaan sitoutuminen
- Toimittajien ympäristöystävällisten pakkaustapojen kehittäminen
- Materiaalien kierrätyksen lisääminen
Turvepitoisten lietevesien käsittelyn kehittäminen: vesipitoisuuden pienentäminen
- Selvitystyö lietevesien käsittelyn kehittämiseksi

49

- Voimalaitosalueen viemärikarttojen päivittäminen
Oulujoen rantojen vastuullinen hoito: toimiva yhteistyö sidosryhmien kanssa
- Tiedottaminen jokivarren asukkaille padotuskorkeuden noston aiheuttamista vaikutuksista joen ja pohjaveden pinnan vaihteluihin
- Pohjavesikäyrästön ajan tasalla pito
- Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen
kaupungin eri hallintokuntien kesken
- Säännölliset yhteistyöpalaverit Fortum
Oyj:n kanssa
Kemikaalien ja öljyjen varastoinnin ja käsittelyn kehittäminen: ei yhtään kemikaali- eikä öljyvuotoa
- Muutos ohjeeseen öljyn laivaamisesta
- Pohjavesialueille tulevien muuntajien suojaus öljykaukaloilla
Ympäristötietoisuuden lisääminen, sisäisen
ja ulkoisen viestinnän parantaminen
- Henkilöstön vuosittainen ympäristökoulutus
- Puuttuvien ympäristöohjeiden laatiminen,
paperitiedotteet
- Työpistekohtaisten ympäristömappien ylläpito
- Ympäristöjärjestelmä sähköiseen muotoon
jokaiseen työpisteeseen
- Työmenetelmäkoulutus
- Työturvallisuusvälineiden käytön tehostaminen
- Avac-tiedotesarjan laatiminen jätteiden
käsittelystä
- Talviaamukoulutukseen ympäristöasiat
mukaan
- Ympäristötiedotteiden julkaisu
- Ajankohtaista tietoa ilmaisjakelulehtiin ja
Internettiin Oulun Energian kotisivuille
- Tiedottaminen tietoiskuin ym. mediassa
- Tiedotustilaisuudet kiinteistöyhdistyksille
yms.
- Energiatietoutta peruskoulun 2- ja 9-luokille
- Materiaalitoimittajilta edellytetään vastuullista ympäristöasioiden hoitoa esim.
ohjeistus tarjousten liitteeksi
- Henkilökunnan ympäristöretki

- Vierailut voimalaitoksilla (esim. avoimet
ovet Oulu-päivänä)
- Yhteistyö Toppilan koulun kanssa
- Oulun Energian ympäristöraportti
- “Vastuu ympäristöstämme” –teemapäivään
osallistuminen Pohjankartanon yläasteella
Turvallisuuden lisääminen: ei yhtään tapaturmaa, työhyvinvoinnin lisääminen, ei yhtään onnettomuutta ulkopuolisille
- Henkilöstön turvallisuuskoulutus
- Ohjeiden päivitys ja puuttuvien ohjeiden
teko
- Turvakytkimiin tekstit
- Pelastusorganisaation koulutus
- Rakennusten nimeäminen
- Kulkureittien merkitseminen
- Sisäisen pelastussuunnitelman käytäntöön
vieminen
- Voimalaitosta ympäröivien aitojen kunnostaminen
- Vaaranarviointiselvitysten läpikäynti
- Öljyvaraston riskikartoituksessa esille tulleiden puutteiden korjaus
- Johtamisen kehittäminen –seminaarit (arvot)
- Työyhteisön kehittäminen –seminaarit
- Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen
- Työtyytyväisyyskyselyt ja tulosten analysointi
- Työhyvinvointipäivät
- Toiminnan kehittämispäivät
- Yksikkökohtaiset työsuojelu- ja hyvinvointisuunnitelmat
- Kaivinkone- ja sähköurakoitsijoiden ja
Oulun Energian yhteistyöpäivä
- Sähkölaitteiden ja –tilojen lukkojen vaihto
- Katualueiden työmaiden merkitseminen ja
seurannan kehittäminen työmaakierroksilla
- Verkoston kunnossapitotoiminnan kehittäminen ja dokumentointi
- Huolehditaan uusien kiinteistömuuntamoiden rakentamisessa muuttuvat määräykset/
suositukset sähkö- ja magneettikenttien
voimakkuuksista
Energiatehokkuuden parantaminen: energiansäästöneuvonnan terävöittäminen, häviösähkön osuuden vähentäminen
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- Energiansäästöviikkoon osallistuminen,
energiatietouden jakaminen peruskoulun 2ja 9-luokille
- Tiedotustilaisuudet kiinteistöyhdistyksille
yms.
- Verkostosaneeraukset
- Verkon käyttötilanteen optimointi
- Hankitaan jakelumuuntajia, joissa on nykyistä pienemmät häviöt
- Energiansäästösuunnitelmiin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi
Energiatalon energiankulutuksen vähentäminen
- Henkilökunnalle tiedottaminen
Hyväkuntoinen ja huollettu ajokalusto
- Henkilökunnan koulutus ja asennekasvatus
Sähkönsiirto ja jakelu –yksikön toimintajärjestelmän (laatu+ympäristö+työterveys
ja työturvallisuus) rakentaminen
Ympäristö- ja laatujärjestelmien ylläpito
Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit

OULUN SATAMA
- Huoltoruoppaus
- Satamatalon ympäristön kunnostaminen
- VAK-alueen siirtäminen turvallisempaan
paikkaan
- Ympäristöluvan hakemista koskeva päätös
- Koulutus ammattitaidon ylläpitämiseksi
- Sairauspoissaolot alle 5%

-

TYKY-toiminta
Jätteiden keräyspisteiden sijoittelu
Lajitteluohjeiden laatiminen
Öljyisten jätteiden vastaanotto
Asiakastyytyväisyyskysely
Jätehuoltosuunnitelma
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän ylläpitäminen

OULUN LOGISTIIKKA
- Jätehuolto-ohjeiden laatiminen
- Ajo-ohjeiden ja ajoreittien muuttaminen
polttoaineen säästämiseksi

OULUN COMAC
- Kestävän kehityksen ohjelma valmistui
- Toimihenkilöille annettiin kestävän kehityksen koulutusta
- Yhteinen laatukäsikirja valmistui
- Yleishoito, rakennusosien hoito, tekniset
järjestelmät, jätehuolto ja ulkoalueet ovat
täyttäneet tilaajayksikön kanssa tehdyn
vuosisopimuksen velvoitteet
- Jätteiden lajittelun parantamiseksi on hankittu 2 kpl jätelavoja
- Annettu sisäistä laatu- ja sisäilmastokoulutusta
- Osa talonrakennuksen toimihenkilöistä on
osallistunut kosteudenhallintakoulutukseen
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Liite 3. Kestävän kehityksen edistämiseen liittyvä ohjeistus ja koulutus.
Yksikkö

Jätehuolto
-ohje

Energian Hankinta
säästö -ohje
-ohje

Veden
käyttö
-ohje

Materiaalien
kulutus
-ohje

Kest. keh.
sis. muihhin työ- ja
menettely
ohjeisiin

Laatutai ympäristö järjestelmä
käytössä

Kest. keh.
mukana
perehdyttä
misessä

Kes. keh.
tiedotus
henkilöstölle
2002

Keskusvirasto
Hallintopalvelut, matkailupalvelut ....... ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Suunnittelupalvelut .............................. ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

-

Painatuskeskus ..................................... kyllä

-

kyllä

-

-

kyllä

ei

kyllä/ei

kyllä

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut ....
Nallikari Camping .................................
Tiedekeskus Tietomaa .........................
Sosiaali- ja terveystoimi
Hallinto ja talous .................................. kyllä

-

-

-

kyllä

ei

ei

kyllä

ei

Päivähoito- ja perhetyö ....................... -

-

-

-

-

kyllä

kyllä

ei

kyllä

Sosiaalityö ............................................ kyllä

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

ei

ei

kyllä

Terveydenhuolto .................................. kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

edelliset

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

vaiht.

kyllä

Vanhustyö ............................................
Mielenterveys- ja vammaistyö ............
Opetusvirasto ............................................

vaihtelee kouluittain

Kulttuuritoimi
Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto .... ei

ei

ei

ei

ei

suullisia

ei

kyllä

kyllä

Pohjois-Pohjanmaan museo ................. kyllä

-

-

-

-

-

-

-

kyllä

Kaupunginteatteri ................................. -

-

-

-

-

-

-

-

-

Taidemuseo .......................................... ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

Nuoriso- ja kulttuurikeskus ................... kyllä

-

kyllä

-

-

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Kaupunginorkesteri ............................... kyllä

ei

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

Nuorisoasiankeskus ................................... ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Ympäristövirasto ........................................ kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

osittain

kyllä

kyllä

Liikuntavirasto ........................................... kyllä

-

-

-

-

kyllä

osittain

ei

kyllä

Tekninen keskus ........................................ kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

ei

kyllä

Palolaitos ................................................... kyllä

-

-

-

-

ei

ei

ei

ei

Rakennusvalvontavirasto .......................... kyllä

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Oulun Jätehuolto ....................................... kyllä

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

kyllä

Konekeskus ................................................ kyllä

kyllä

kyllä

-

-

ei

ei

kyllä

kyllä

Oulun Vesi ................................................. kyllä

ei

kyllä

ei

ei

ei

kyllä

ei

kyllä

Oulun Ateria .............................................. kyllä

ei

kyllä

ei

-

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Oulun Energia ............................................ kyllä

kyllä

kyllä

-

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Satama ............................................ kyllä

kyllä

-

-

-

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Tietotekniikka .................................. ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

-

Oulun Logistiikka ....................................... kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Comac ............................................. kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

kyllä

Oulun Katutuotanto ................................... ei

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Oulun Työterveys ......................................
(tyhjä = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn, - = hallintokunta ei ole vastannut ko. kysymykseen)

kyllä

kyllä

kyllä

ei
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Liite 4: Yksiköiden näkemykset kestävän kehityksen ohjelmien toteutumisesta
Yksikkö

Oulu kasvaa
kestävästi
-politiikan tunnettuus

Ohjelman
sisäistäminen

Ympäristötietoisuus

Motivaatio ja
asenteet

Hallintopalvelut, matkailupalvelut .......

heikko

heikko

tyydyttävä

hyvä

Suunnittelupalvelut ..............................

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

Painatuskeskus .....................................

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

heikko

Hallinto ja talous ..................................

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

Päivähoito- ja perhetyö .......................

heikko

hyvä

tyydyttävä

hyvä

Sosiaalityö ............................................

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

Terveydenhuolto ..................................

heikko

heikko

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

Kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ....

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

erittäin hyvä

Pohjois-Pohjanmaan museo .................

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

Kaupunginteatteri .................................

-

-

-

-

Taidemuseo ..........................................

heikko

heikko

heikko

heikko

Nuoriso- ja kulttuurikeskus ........................

hyvä

hyvä

hyvä

hyvä

Kaupunginorkesteri ....................................

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

hyvä

Nuorisoasiankeskus ...................................

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

Ympäristövirasto ........................................

tyydyttävä

hyvä

hyvä

hyvä

Liikuntavirasto ...........................................

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

Keskusvirasto

Elinkeino- ja kansainväliset palvelut ....
Nallikari Camping .................................
Tiedekeskus Tietomaa .........................
Sosiaali- ja terveystoimi

Vanhustyö ............................................
Mielenterveys- ja vammaistyö ............
Opetusvirasto ............................................
Kulttuuritoimi

Tekninen keskus ........................................

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

Palolaitos ...................................................

hyvin heikko

heikko

tyydyttävä

heikko

Rakennusvalvontavirasto ..........................

tyydyttävä

hyvä

hyvä

erittäin hyvä

Oulun Jätehuolto .......................................

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

Konekeskus ................................................

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

Oulun Vesi .................................................

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

Oulun Ateria ..............................................

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

Oulun Energia ............................................

tyydyttävä

hyvä

hyvä

hyvä

Oulun Satama ............................................

tyydyttävä

hyvä

hyvä

hyvä

Oulun Tietotekniikka ..................................

hyvä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

Oulun Logistiikka .......................................

heikko

heikko

tyydyttävä

tyydyttävä

Oulun Comac .............................................

tyydyttävä

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

Oulun Katutuotanto ...................................

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

Oulun Työterveys ......................................
(tyhjä = ko. hallintokunta ei ole vastannut kyselyyn, - = hallintokunta ei ole vastannut ko. kysymykseen)

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA

Oulun kaupungin kestävän
kehityksen toimintaohjelma












Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka,
1997
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta ja toteutuksesta
31.8.1998 mennessä, 1998
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa, 1998
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta, 1999
Koulu ja kestävä kehitys, 1999
Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000
Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2000
Oulu kasvaa kestävästi - Oulun kaupungin
kestävän kehityksen politiikka, 2001
Kestävän kehityksen seurantaraportti, 2001
Uusia tuulia kestävän kehityksen ohjelmiin ohjeita ja vinkkejä kaupungin hallintokunnille
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